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situação
Appró-cima-sc o termo da morato-

rl.i que ao Brasií concederam cm
iiit.l seus credores externos. Vence-
sc o "ftmiling" no anno próximo
vindouro. A prcoecupação máxima
ilo governo brasileiro, neste motncn-
lv, não pódc ser outra senão o eum-

frtmento dessa obrigação, em que
.-¦a comproinettida-a honra nacional.
Ti.ulo fi empenho do presidente da
1'cpublica esti ha volta, 11a época
marcada, ao .pagamento integral em
cspccic do nue ora sc faz cm titulos.
i ;o imesnío disse ante-hontem o sr.
\\ enci slâo Bra/. ás directorias dc
algumas associações commerciaes, in-
custriacs e agrícolas qtte foram
offerecer 20 governo a sua colhibo-
...ção para que possa el!e levar avan-
!¦_• o seu programma de rcconstrtt-
cção econômica c financeira do paiz.
Declarou o presidente que, sem pre-
juizo dos p-ssos aconselhados pela
',\.,-iúv.'l necessidade de um accor.lo
s.tpplcmentar, o governo 

"se consi-
iltrava na inilludivel obrigação de
ii.tbalhar para fazer firinic a pala-
vra da nação na data precisa do vru-
1 imontò dos compromissos solenne-
mente assumidos." Applaudem as
palavras e a tutitude do prcsidciitc
-.*.h!os os bons brasileiros interessa-
dos cm que o paiz, 'honrando as suas
nobres tradições de honestidade, re-
S'abcleça sen credito, c assim applau-
«lindo sc dispõem ao sacrifício de
novos impostos que se faz .preciso

p.tra o cttl.Tipritucnto da palavra do
Brasil aos seus credores, sacrifício a
que sc referiu o presidenlc naquella
oceasião em que se dirigiu ás classes
conservadoras.

Prevê o presidente a .possibilidade
de aim accordo supplementar pelas
condições excepcionaes cm qtte nos
possam ainda collocar a conflagra-
ção curopéa e os abalos que cila
Caga até cá. «Mas o governo, affir-
meu o dr. Wenccslào, eslá agindo
cimo se não previsse tal hypothese
01. como sc a julgasse linvpossivel. Xão
pensa senão nos meios dc ter o Bra-
sil á sua disposição, na hora precisa,
a importância necessária ao cl.es-
empenho de sua palavra. K por isto
é indispensável o appcllo ao coiilr,-
buiiile. Este, porém, tem o direito
de exigir que só sc recorra ao seu
sacrifício se fôr inevitável pela
falta absoluta dc outros rccttrjos
para o pagamento da divida do bon-
ia. Tem o direito a que se lhe dê
a prova 'de que tudo foi feito em
matéria de economia antes dc sc lhe
impor a carga duríssima dc novi.s
impostos. Estes só ^c justificam se
de facto, como disse o presidem;:.

. "urge crear recursos que tornem pos-
sivcl o cumprimento fiel iias nossas
obrigações, c com esto intuito mar-
citar para a írente, embora com sof-
frimentos e angustias, pois nisso eslá
tsmpcn.milo o nosso credito, _¦ com
cllc a honra nacional".

I-elizmente está a nação convenci-
da, 1: convencida por factos, que tem
á stia frente um brasileiro dc per-
feita honestidade, cujo .principal etn-
pcnbo tem sido o de governar com
seriedade c reclidão, pondo em or-
di 111 as nossas finanças, que recebeu
cm opprobrioso descalabro, dcfend.cn-
do corajosa c intransigentemente o
Thesóuro, e levantando o nivcl "r.o-
ral da administração, que encontrou
profundamente abatido. A nação
sabe que pódc confiar ao dr. Wcn-
cesláo Braz o dinheiro preciso para
a satisfação de seus compromissos,
porque tem a certeza dc que não será
«'¦ille desviado um ceitil para despe-
sus supérfluas, injustificáveis, ou
escusas. A nação receia, todavia, que
i:áo possa o presidente exercer sobre
seus primeiros subordinados na je-
::.rcliia governamental a vigilância
«".•,' se (nr. necessária, .porque nem a
ti dos cllcs animam os mesmos sen-
tonemos dc sadio patriotismo, que
uo cliefe da nação vigoram a iittran-
sigciiciít 110 propósito de honrar a
•palavra do Brasil, e de readquirir-
lhe o nome que já leve de devedor
honrado entre o.s niais honrados.
IV* isso a nação quer vcl-o cercado
('- auxiiiares que náo tenham dado
mol vos para suspeitar da sua tnte-
(-."uItíc. e duvidar da conformidade

seus sentimentos com os do
ciietc que os honra com a sita con-
íi.-'.'.,. O s'-. WVncesláo Bra,: náo

'..l.\ ordenar tudo. tudo
ivideitv-iar sobre tudo. de

a opinião fique tranquil-
sua acção exercida no-.
regimen presidencial, que

. cx., bem comprelietnleitdo, eslá ri-
'.r..i;,.nic!!te .praticando, lia auxi-
i.res seu-, e estes são quasi todo;.
.'."oalmcmi! honestos, resolvidos a
uflr.iar fideiidade ao presi,lento e
i.'.!'.cer ao seu progra.-iaiw, mas aos

¦ íatlecen! a torça c energia para
oiisnr as captações de amigos, de
ramles correligionários, de bons ca-
'ara Ias, de habris c bem amparados'.-i-icistn?. c para vencer os iinpnl-

io p'*'..'.".io coração, e sobrepor-
.".s exigências da politica. O pre-' já deve ter sentido o peri-

:-' os ler ao seu lad,o. e, poríau-
'. a necessidade dc dispensar-lhe os

Bara conseguir do Congresso as
rv.h.Jas imprescindíveis ao cumpri-
rasnto -\o "iunding", não llie falta
i-ai.-.ri,. nas suas duas casas. Dis-

;a:ido mesmo o apoio tibio, vacil-
lente. p«r:...Io, da parte daquelles que
cordialmente o detestam, a maioria
ainda é grande. E' mister, porém,
atrcgimcmal-a, tlisciplinal-a. obrigal-a
a dir.vção daquelle que. investido da
confiança do presidente, laia em
nome deste. £• vte<.ho qu- 0 prc_..dente saiba co-n quem conta, para".ue não Kja vi.- ma de surpresas c

ciladas, que já se deram c que se
hão de repetir, se não houver a con-
vic ção dc lhos ser Jnfal.tvel a rc-
acção. \To nosso regimen, o .presi-
dente é um atttocrara. Nenhum 011-
tro chefe de Estado dispõe de maior
poder. Usc-o para o bem, empre-
guc-o em prol dos interesses supe-
riores da nação, entre os quaes pri-
n:a o da salvação da própria honra.
Todo o Brasil, fora os corrilhos po-
lilicos c os syndicatos dc negócios
escuros, estará a seu lado. Todo o
Brasil reconhece e avalia perfeita-
itwittc as difficiildades e agruras da
ingrata tarefa que coube ao dr. Wcn-
cesláo Braz, obrigado a emendar
erros, a recompor destroços, a repa-
rar minas que outros fizeram e
accumularam, a salvar, em fim, o paiz
do naufrágio a que o levaram pali-
n.uros ineptos c criminosos. E é por
isso que o cerca de toda sympathia,
e llie dá todo seu apoio, «\caiuele-
sc, porém, s. ex. com alguns pi!iti-
cos -viciados, que trazem o germen
da corrupção nas veias, que foram
compartes nas malversações e dela-
pidações de governos execrandos,
com os quaes está no interesse delles
emparelhar e nivellar o governo
actual, qtte abominam, justamente
pela distancia moral que vae deste
aqtielles.

Oil VIDAL

da Republica, sobre cts negócios do
Contestado.

O sr. Thiers chegou bem impressio-
nado, dizia-se em palácio, não se que-
rendo adeantar nada á reportagem.
Sabemos, entretanto, que a questão dc
limites, entre o Paraná e Santa Catha-
rina, vae sendo bem encaminhada, obc-
decemlo mais ao ponto de vista nacio-
nal do que aos interesses regionais.

Já agora, o coronel Schmidt r.ão
mais quer fazer valer as suas pueris
intransigências^ Sabemos mais que o
coronel deu á representação calhari-
neiisc, nas duas casas do Congresso,
amplos poderes para a realização dc
um accordo, qui: se traduza na solução
definitiva desse triste episódio esta-
ditai, por força de cujas con.plicnci.es
a nação vem sendo duramente sacriíi-
cada cm homens e dinheiro.

O sr. Schmidt não ias mais do que
ir de encontro ao quo desejam os clc-
mentos conservadores de Santa Catha-
rina, isto ó. a solução final do litigio,

quando para mais não seja, ao menos

para qui: o listado possa desenvolver-1
se em toda a sua plenitude e sabendo j
o que possue.

Da altitude «los representantes de.
Santa Catharina depende osclusivamen-:
te o accordo, c elles praticarão .apenas
um crime de lcsa-pátriotisino no c:iso j
cm que criem dil.ficiildi.dcs ao gover-
110 da Republica nesla ul tinia phase liar
negociações.

15' de esperar que os catliáriti.cnses
saibam manter-se á allura da situação.
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sunin nesla capital, foram af-litadoa pelns
inarchaut-¦«, no (.ntrepopto dc S. Diogo os
preços ile Í460 c $50(1, (levcncjo *.er cobrado
nu !mbÍk*o o'máximo-dc $700.

Carneiro', t.500 c i?Soo; porco, iç^oo e
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CENSURA Á CENSURA
Prohibiti a policia a representação

duma peça que estava em scena c
onde havia alliisões que c.vnpromct-
liam os deveres da nossa neulrali-
dade;

O mais extraordinário, nesse iuci-
dente, não «í gui? tento havido a pro-
hibicão, mos gue a peca chegasse a
iCr exhibida.

Sabe-se gue a policio montem um
serviço de censura theatral, em mui-
ios casos rigorosíssimo. As empresas
ou companhias de theatro são obri-
gailas «i apresentar ií autoridade os
originaes de todos os trabalhos des-
conhecidas. Os originaes vão o um
censor, gue os examina, Durante os
ensaios, a policio está n) direito de

facer as observações gue julgar con-
venientes e impor eis sup pressa es dc
phroses ou passagens ambíguas, lim
certas peças, o cuidado -Ja censura
vae ao ponto de corrigir a própria
gesticularão do actor.

.lindo não ha muito tempo, um es-
ceiptor festejado preparou uma pe-
queita revista dc caricatura politica,
onde appareciam dois -deputados. A
peça só pôde figurar no cartas de-
pois gue a empresa obteve dos refe-
ridos politicos :in:o declaração escri-
pia dc gue sc não molestavam com
a critica, aliás innoccnte, e em alguns
pont 'S lisonjeiro, gue o peço con-
linha.

Quando qualquer trabalho theatral

Constava hontem que será convidado
lo governo para o cargo vago de dl-

í da carteira de cambio do Hr.nco |
«In Br-isil o dr. Custodio Coelho, que
já exerceu aquellas funeções.

Estado infeliz, o Amazonas! «Vão ba
neste paiz qu.iu iftnore a triste situação

que elle atravessa. Cheio dc difficulda-
«les lerriveis, com o funccionalismo cm
atrazo, devendo aos seus banqueiros,
sacrificado a um governo péssimo, cái-
lhe agora cm cima a praita dos candi-
datos á suecessão «lo sr. Jon.lthas I'c-

droia.
Ha candidatos d- to.ios os feitios.

O .primeiro foi o sr. João I.npcs, chefe
de policia do sr. Jonathas e seu amigo.
Houve um momento 'tm que sc acredi-
tou que elle seria escolhido.

Foi um engano. Mal o sr. João I.o-

pe; ia sendo levado a serio, surtiram as
mais decisivas opposições ao seu nome.

que foi afastado. Logo depois, com.-

çou-se a falar cm combinações, que se

urdiam entre os «políticos amazonenses,
Todas ellas falharam, ate que apparc-
ceu o sr. Crespo de Castro, liste por
sua v ¦!. parece já ter cedido o logar a
outro cidadão, de que se cogila éiii
Manâos.

Para cumulo de tudo, surge o sr.
Thaumalurgo de Azevedo, na qualidade
dc salvador authentico de tão cobiçado
Estado.

I'or esta ninguém esperava, franca-
mento; Afinal de contas, e apezar dc
tudo, a suecessão amazonense não £•
uma coisa que se preste ao ridiculo.
Trata-se dc uni negocio muito s«tío, no

qual eslá interessr.do ató o presidente
da R publica. Tor que cargas d'agua
nelle se envolve o (..neral Thíiumatur-
go, candidato eterno a todas as vagas
da administração ou da politica aniazo-
nuise?

Nem mesmo como pilhéria «í possível
admittir a candidatura Tliatniinturgo,
porque ella i uma pilhéria de mttilo
máo gosto...

O sr. Leite .Ribeiro apresentou ao
Conselho «Municipal um projeeto so-
bre a venda do pão a peso e a preço -
determinado. O Correia da Manha
foi o primeiro c unico jornal que tra-
tou da conveniência de tornar obri-
g-itorio o peso do pão no acto da
venda, e a esse assuinplo se referiu
por varias vezes,, de sorte que nos
sentimos na obrigação moral dc apre-
ciar agora o.referido projeeto..

Devemos começar por dizer que
fazeimos justiça ás intenções do sr.
Leite Ribeiro, que inncgayclniciitc se
tem preoecupado com vários dos
mais importantes problemas da ad-
miuistração municipal, estudando-os
cuidadosamente. E _ dizemos isto,
porque queremos ainda uma .vez
mais provar o espirito dc imparcia-
lidade e independência (|uc preside
sempre ás nossas criticas.

Foi lionteni publicado neste_ jornal
o projeeto a que nos referimos c
que suscita os commcntarios que va-
niõs fazer.

O sr. Leite Ribeiro pensa que, em-
hora exista desde i&jj dispositivo
legal 'tornando obrigatório o peso do
pão, elle nunca . foi cumprido, e ac-
crescenta que nunca o será, acenas
porque é inc.vcquivcl. Partindo deste
principio, aliás errado, foronulpu o
seu projeeto tornando facultativo
para os padeiros o que deve ser acto
obrigatório, e dando a isca da quasi
abolição do imiposto de licença para
aqucllcs qtte se obrigarem a vender o
pão com peso e ipreço determinado.

Repetimos: a intenção do sr. Leite
Ribeiro é boa. pois este _ intendente
deseja «acudir com apropriado reme-
dio a um constante queixttme popu-
lar. Alas o seu projeeto parte de um
principio errado.

A venda «l.o pão a peso deve ser
obrigatória, e não vemos que seja
inc.xcquivel no Rio dc Janeiro o (Jtic
lem tido sempre toda a exequibili-
dade na Europa. Tal medida não
aííecla a liberdade do commercio,
porque não põe embaraços á venda
da mercadoria; apenas_ regulamenta
a fôrma de coní.nerciar, exigindo
ipara o .pão o que se edgc para as
datatas, para o feijão, ou ipara o
arro;:, isto é, o uso de pesos. Acre-
ditantos que o sr

moroso são essencialmente prejudiciaes
para o enfermo, que vê assim protelado
o seu tratamento, como egualmentc exa-
ccrhado o seu estado mórbido.

Xão haverá um modo de simplificar
essa ordem de coisas, de maneira que
um louco possa ser removido directa-
nicme do logar em que enlouqueceu para
a.ptelle em que encontre a assistência
que carece?

O presidente da Republica, de volta
Ia praça Quinze de Novembro, onde as-
sistira ás homenagens prestadas pelo
Exercito á estatua do general Osorin,¦ecebeti no palácio do governo os mi-
ais!ros da Agricultura e Viação, com¦is quaes longamente confereneioti rela-
livameme a assumptos diversos, afie-
.'tos ás pastas que superintendem e que'em dc ser resolvidos na reunião minis-
tenal de hoje.

Tanibem estiveram no palácio do Cat-
vete: uma comniissão do Club de lin-
g.nhaiia, composta dos drs. Alfredo
\ienirj-er, Paulo Frontin e almirante
José Carlos de Carvalho, que foi agra-
leeer a s. ex. a visita feita aquella
Iggrcmiação, e o dr. Aloysio de Castro,
Hrector da Faculdade de Medicina, que
tambem agradeceu a s. ex. o seu com-
parecimento á cerimonia do assenta-
mento da pedra fundamental do novo
edificio daquelle estabelecimento de
ensino.

A.I.iiÍiiistn_ç5o, Norte, 3T9f.
*___________________________& _____ j"jjg_s_jSfi559

NOTICIAS DA GUERRA

Â SANGUENTA LUTA DE ¥
Começam a ganhar vulto osboâtos

sobre as próximas
negociações de paz

O

dar vasão ao ser-

Vi'ie ver
r-«-<'.-¦-".'.'. 1
in: nei'.'a ir
Ia com a
pialdcs dc

¦¦se, porlonlo,
exerceu lodo o
de facto, o que

¦vae á scenna, sitpp-
gue sobre elle já .,,
rigor do censura; e
acontece.

Assim, a medida do policia prohi-
bindo gue se continuasse a cxltibir
un-.i peça cujas representações esla-
vam começada.; só indico gue rtia
mesma chegou a verificar a improfi-
cilidade 011 o profundo deleixo da
sua pn;>ri.: censura.

O facto tem untei significação mui-
to maior, por sc tratar dum trabalho
inde havia transgressões de impor-
tantes compromissos de honra inter-
nacional, ligados o. circumstaneias
. .-correntes do conflicto europeu, e
para as quaes era natural que fosse
duplamente sei'-.'
censura.

Mas íia ainda
questão: c o tr
coses dcploravci,
empres
du

!ad .. «i attenção do

nua outra foce do
tendo Prejuízo que

erros causam ás
sas tlicatraes. A montagem
peça, além dos esforços de or-

deu: puramente artística, requer ga.;-
tos consideráveis dc pintura de see-
narios, de guarda-roupa, etc- As com-
panhias só se entregam a toes des-
pesas quando as suas peças são pela
pelieia julgadas dignas da scena.

I?esse modo, ha '-una responsabili-
dade evidente da policio nos prcjiii-
sos dos peças de gue cila prohibe o
representação, depois de a ter attlori-
sado.

¦Ou isso merece uma providencia
definitiva, -ou vão leremos censuro,
se é ..,.•;«.' se possa diocr gue, deante
do fct-clos dessa espécie, ainda, tenho-
mos policia.

O Ministério das Relaç«*es_ Exterio-
res recebeu telegranima da Embaixada
Brasileira em Lisboa, comuiünicandó
que o governo portuguez, em portaria
dn ministro iias Finanças publicada no
"Diário do Governo", prorogou, por
mais irhr.a dias, o prazo para a entre-
ga das mercadorias destinadas ao Ura-
sil, mercadorias que se acham a bordo * «le llicrcatlona
ou foram desembarcadas dos vapores j está sujeita a bruscas oscillações.
allemães "Sanla Crsula" e "Guahyba" \,*nl ,_,. :*..*«;,«, i necessária essa in-
lin tempos rciuisitadus por aquelle eo-1 tcrvciicru. official. que aíie.taria dis-

0_ funcdoiuirios do Correio Geral
que trabalham na 6* secção de regis-
•rado?, estão justamente desgoslosos
••om o novo regimen de serviço im-
ilniüado pelo sub-dirèctor.

Assim é que, por accumulo dc traba-
'lio ficaram extinetas as folgas. Ha viu-
•e dias que a turma nocturna não foi-
ga. Trabalha todas ns noites até
alta madrugada. Ao todo existem cin-
:o mesas. Para cada mesa, dois ho-
nens, aos quaes é distribuída uma iné-
lia de mil e tnnios registrados. Ta-
•efa de responsabilidade, exige conse-
fluentemente toda aquella .-menção que
*s funceionariòs não podem dispensar,
nelos motivos expostos.

Por que esse firme propósito do sub-
director de extenuar os seus subordi-
nados? Dizem que pclo seguinte: o
«hefe anterior desorganizou a 6* se-
cção, e o sub-director quer que a tur-
nia pague o mal que não fez,

A verdade é que aquella dependen-
cia do Correio Geral não pôde conti-
nuar como está, atulhada dc pacolcs e

Leite Ribeiro igiiõ- I Pacotes de registrados, e com o pessoal
ré"que na"Europa 

'ha 
pães pesando i insufficictile para

500 ou i.ooo grammas, com a possi- viço
vel exactid.ão, estabelecendo a respe-
ctiva postura a tolerância de umas
niiTias grammas para as quebras pro-
venientes de uma deuuisiada eozedu-
ra. E, apezar de que o pão eiimmum
6 obrigado a manter aquelle* pesos.
pão e p,.ir isso desobrigado de ser
novamente .pesado no acto da venda.

«Mais ainda: se o pão entregue ao
mercado pesar menos do que o per-
iniiitido pela tolerância, ou se não
fõr .pesado no nuínteuto dc_ser entre-
gue ao consumidor, o padeiro pagará
muitos bastante rigorosas.

i'or que se nãn lia dc adopíar na
nossa cidade o mesmo systema?

Creia o autor do projeeto que a
isenção por elle offerecida' do-paga-
mento de quarenta _ e nove qtiinqua-
gçsmías partes do imposto de liceu-
ça, a quem se sujeitar a vender o
pao pesado e cc-M* 'preçp pre-estabe-
kcido, não coiidiizira nem uma unica
padaria a adeptar a venda do pão
¦pela fôrma idealizará pelo sr. Leite
Ribeiro. Tal reforma no costume
das padarias somente sc_ fará em vir-
tiulc de lei que saiba impor obriga-
çi"».-s e estabeleça a venda a .peso,
ainda mesmo nos casos da entrega
dotuiciliaria. 'E não se siipponha que
tal medida possa encontrar da parte
dos padeiros fundamentada opposi-
cão. Temos mesmo ouvido opiniões
favoráveis a essa medida, que será
gar.intid.ora dos interesses do povo e
«ia seriedade dos estabelecimentos
coir.merciaès da especialidade.

Já não suecede o mc?.r,.i com o.
preço official do pão, pois trata-se

Ini-ia cuja matéria prima
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A directoria geral de Contabilidade
do Thesóuro Nacional remetteu aos
agentes financeiros do Brasil em Lou-
dres varias cambiaes na importância
de frs. 304.875,04, para oceorrer a di-
veisas despesas do nosso governo.

¦-¦«gig--^-<e>-«»-e*»**" -—

BIBLIOTHECA POPULAR — Abcr-
ta ao publico das 11 ás 21 horas, no
Lyccu de Artes e Officios.

Foi exonerado o dr. Thomaz Cavai-
canti de Gusmão do cargo de enge-
nheiro do Ministério da Agricultura,
por ter assumido o logar de professor
«le desenho da Escola Superior de
Agricultura e Medicina Veterinária.

. O ministro da Marinha assignou hon-
tem, os seguintes actos:

cxoncrajivilo o capitão de corveta
Agenor Monteiro de Souza, do oargo
de. imediato do Tiradcntes; e

nomeando o 1° tenente Henrique da
Silva Jxicqites, para o cargo de instru-
ctor da 1" .".ula do 2' anuo, da Escola
Naval.

Panorama àa região dc Mort-IIommc, onde se vêm travan do encarniçados combates

PORTUGAL

O ministro da Viação enviou ao 1"
procurador da Republica _ cópia da in-
formação prestada pelo director da Es-
trada de Ferro Itapura a Corumbá c
demais documentos para a defesa da capacidade physiea momentânea
Fazenda Nacional na acção proposta iam esperados'; e
conlra a União Federal por Henrique
Luhr.

A preparação militar
segue com regula-

ridade
Lisboa, 24 (A. 11.) —- Uma nota of-

ficiosa annuncia que a preparação nn-
lilar proseguo com toda a regularidade
e na maior ordem, em todo o paiz.

A 1101a accrcsccnta qne as forças
aquarteladas mi Covilhã seguiram para
Tancos. onde se está fazendo normal-
mente a concentração de tropas proce-
dentes dc vários pontos do paiz.

Madrid, 24 (A. II.) — Tendo corri-
do que a Hespanha tinha sido solicita-
da para consentir ua passagem através
do seu território dc duas divisões por-
fiiguezas destinadas aos campos de ba-
talha da França, o governo apressou-se
a declarar que esso boato não tinha o
menor fundamento.

Lisboa, 24. — O Diário do Governo
publica hoje decretos relativos á mobili-
zação.

O primeiro, manda submetter a nova
inspecção medica:

d.)—Todos os indivíduos com menos
de 45 annos de edade que tenham sido
isentos do serviço militar por inrapaci-
dade physiea;•,)—.Todos os indivíduos nue, por in-— fica-

A BATALHA
DE VERDUN

A administr.Vçao do Correio da Ma-
•i/ni, asíim como todos os seus agentes
e viajantes, acceita assignaturas para
3 revista portugueza O Rosário, uma
ias mais bem feitas publicações catho-
•ie.1.1 editadas «nn Portugal.
-.,.. 1 ¦ >ij;>«>*-<a»-0-C- ¦¦**'  —*

verno.
Ksse p.'n7.o terminar:') 'i -"> iU* junho

vindouro. Os destinatários dessas mer-
cadorias, como já o ministério fez un-
tieiar em tempo, ficam novamente nvi-
sados de que «levem constituir directa-
mente proe.iiaàore-s especules em I.i.--
boa, afim dc, com 01 documentos nc-
cessarios, requererem dentro dn refe-
riiln prazo ao procurador 'Ia Re]Hil)U-
ca Portugueza a entrega «Ias mesmas
mercadorias.

nçao officia
posições const
grande o numer

' Hi ¦}*. N -** í.
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Uma bifada de projectos salutares
vae soprando ao Conselho Municipal.
Todo dia 11:113 novidade em matéria «le
hygienc da cidade; os ciiicmatographos,
o cepo dos íiçougucs, a fabricarão do
pão, cada assumpto tem tido sua cou
sagração 110 palácio do largo da Mãe
do Dispo.

*Sú merece louvores o interesse que
alguns intendentes vêm revelando pela
vida da populaç.o carioca, preservan-
do-a contra doenças capazes de provir
das más condições hygicn'cas de loga-
rcs freqüentados pelo publico, como
tambem de estabelecimentos que for-
iicccm os alimentos quotidianos: o

pão, a :arne. Qualquer medida tendente
a melhorar gêneros como esses, de pri-
meira necessidade, é digna do reconhe-
cimento publico.

A vininie está, por.'n.. no meio
íernio. A verdade c velha, :ão velha

que já a haviam dito os latinos. Seja-
mos reformadores, ma? em termos. Por
mais salutar que seja a liygltne, nunca
«Ila poderá, sem offcndcr seniimenios
respeitáveis, introme:ter-se assini pelas
convicções ru illusões do próximo, de
modo ;i ío'.hcr-l!ie a liberdade. Ii as
medidas qtie a jui::*1 do intendente Leite
Ribeiro, o Conselho pretende adopíar

para as pias de agua benta da? egrejas,
estão nesse caso.

Xinguem contesta os malefícios pos-
siveis da agua contida nas pias (Ias
egrejas, onde todo munir) pódc metíer
a mão, ucni sempre livre «le doenças.
Mas dahi a extinguir-se um culto como
o da agua benta, capaz, ua sua ;ln_;e-
leza, de fazer mais bem aos homens
do que quanta pretensa verdade scien-
tifica, vae um abysmo de absurdo.

I.cboti pediu á Camurn a revoga- .
decreto que manda exigir para a

^romí.<;:lo por merecimento, dns officiaes,
«pie tenham cllcs servido em Matto Grosso,
Kio Grande, Paraná e Santa Catharina.

Dc facto, c uma injustiça; um official
que esteja servindo ngora uo Espirito San- ;
to lem muito mais serviço «lc guerra que |
<c estivesse no .pacifico Kio Grande
Sul.

Somos pcnr "le ben"... mouvement;

pichem u exigência (

do

cs-

teionaes. )'.' iáo
de padarias na ci-

dado, que «'lia.; estabelecem entre si
furiosa concorrência. Estão r.a si-
«nação do commcrcio d.e seccos c
molhados, de que existe tão grande
numero dc casas, que estas, cm con-
correncia umas com as outras, cou-
duzem os preços dns alilnenios ao
minimo que lhes 'í possível, c se ain-
da assim cllcs são elevados, deve-sc
isso aos grandes açanibarcailorcs, ou
a graves deficiências de producção.

Estabelecida a obrigatoriedade da
vencia do .pão a peso, exchtido o cha-
mado pão de luxo. e exercida tenaz
fiscalização, quer pnr pante dos pro-
urios consumidores, quem das auto-
ridades. municipaes ou não, o preço
se harmonizará na justa altura esta-l^ £auro «Müllcr
belecida pela concorrência, c o povo I AocNisccnto-so: até passagons I O sr.
Ilão terá razão para queixar-se. Arrojado está vendendo passagens na Ks-

'Como sc vê. procuramos dar a osic tnil___ <_(, ícm Central, coisa qtie nos tem-
assun.pto_ absoluta fôrma .pratica, ç, rM _0 frontin, só por excepção se fazia 1
fazendo ás intenções do .-r. Leite Ri-
bviro a jusliça que é devida, lem-
bramos a conveniência dc s. s. mo-
di ficar o seu projeeto. dc íór:va a
•tornal-o tambem pratico c rápida*
mente viiavcl, por não ficar na de*
pendência de lei orçamentai.
-  1 --—n«g-«y-<?g»-Q>?iyii

c)—Todos os recenseados que não se
st.bmetteram a inspecção medica.

O segundo decreto manda recensear,
ato 15 de julho próximo, todos os indi-
viduos entre os ;o e 43 aunos de edade,

; que, pov nãn terem sido recenseados,' nunca foram obrigados a prestar serviço
i militar.
j Kstabclccc a'nda este decrc'o que to-

dos cs individuos com menos de 45 an-
nos de edade que não tenham sido rc-,

i censeados, ou que tenham ii«lo baixa do j '"cria, _ _
serviço militar por incapacidade phy- Apezar dc tudo, porem, as posições
sica, 011 ainda que tenham sido isentos' q,h. hontem havíamos conquistado fo-
definitivamente do serviço militar que ! n,,n jnlrg,-almnile mantidas, notadamen-

fize-

A dantesea carnificina
na região do Mort-

Hom mo
Paris, 24 (A. II.) — (Official). ~-

Os contra-ataques allemães na região

de Verdun tornaram-se extremamente
violentos. Tor emquanto, é impossível

precisar a quanto sc elevam os conside-
raveis cffectivos que o inimigo lançou
contva nós no conjunta da frente na-

qttclla região.
Na margem esquerda do Mosa, dc-

pois de um intenso bombardeio de
obuzes de grosso calibre, os allemães
lançaram varias vezes enormes massas
de assalto contra as nossas posições a
léste e oeste dc Mort-Homme. Os nos-
sos tiros, poróm, tanto os dc arlilhoria
como os das metralhadoras, ceifaram

por completo essas massas, causando-
lhes perdas incalculáveis. O inimigo
não pódc por isso alcançar as nossas
1 nhas cm nenhum ponto. Um segundo
assalto, tão violento como o primeiro,
permif.iu-lbe tomar pó nas nossas trin-
cheiras de oeste; mas um enérgico con-
tra-ataqtte expulsou-o immediatamcnte
de todas as posições.

Na região de Haudromont e Douau-
iiumt, houve durante toda a jornada
combates sangrentissimos, Os allemães
multiplicaram os assaltos, precedidos
sempre de. vigorosa preparação de arti-

Varias noticias

„vi.\em de comparecer á inspecção ni.
I (Pca dentro do prazo máximo de noven-

1 dias serão considerados refractarios.
Todos aqucllcs que se encontram nas
mesmas condições, mas que vivem fòrn
«Io território da Republica Portugueza.
isto é, 110 estrangeiro e nas colônias,
'.«íiii o prazo max.mo dc 180 dias para
sc apresentar á inspecção medica.

Lisboa,
continuar
nome do
empenhar

rrg:
fóri

lis uma vez o sr. Thiers Fleurng
issou de Santa Catliarina, aonde

em missão especial uo p.-esi.icuie

O sr. Pandiá Calogeras. ministro da
Fazenda, remetteu no «Ir. Rodrigo Octa-
vio, consultor gera! da Republica, para
emittir p^reci/r a respi.ito, o pedido de
regislro da loteria da Bahia.

O sr. Calogeras assim resolveu á
vista da divergência «lo procurador ge-
ral da Fazenda Publica com os pare-
ceres dos diversos funceionariòs do
Thesóuro Nacional e da Fiscalização
das Loterias que opinam que a conces-
são dada pelo Estado Ua Bahia, de. ori-
gem legislativa, tem o caracter exigido
pelo decreto dc 1004.

O ministro do Interior pediu ao da
Fazenda providencias afim dc que o
juiz do direito da comarca dc Senna
Madureira e o juiz. municipal do i"
trrn.t» dn r.iesma comarca restítuam as
gratificações que receberam indevida-

O sr. Arrojado quer vender tudo I bra-

«Ir. a Noticia, a proposilo das negociações
sobre um lerreno da Central, na estação

Os jornaes noticiaram n caso tle uma
mulher que enlouqueceu na Maternidade,
e cujo estado mental precarissimo exi-
giu o internamento no Hospital Nacio-
nal de Alienados.

Até ahi tudo vae muito bem. Saben-
do, porém, dos tramites que passou a
pobre doenlc, antes de chegar ao seu
destino 11a Praia Vermelha, ficaremos
não semente espantados mas sobretudo
condoídos com a sorte de quem tem .1
dupla desventura dc enlouquecer nesla j
cidade.

Dupla, porque sc já é desgraça per-
der-sc a razão, peor ainda o é aqui no
Rio de Janeiro, onde os malucos pr.ra
entrarem no logar que lhes é adequado,
precisam attender a uma série influía
de formalidades, muitas capazes de le-
val-as mais depressa ao cemitério do
que á casa de saude.

Uma pessoa apresentou symptomas
de loucura, para onde vae? Para a Po-
licia Central. Nessa repartição não ha
logares apparelhados para receber leu-
cos. de onde o habito de atiral-os aos
cubículos communs dos presos arreba-
nhados r.a rua. E' uma creatura doen-
te, que o mais elementar sentimento de
humanidade manda seja tratada com
carinho, pelo menos zelo, de modo a
impedir maiores soffrimcutos, que cos-
tumam sobrevir á falta de repouso c
assistência. Ahi na Policia permanece
o lonco o íempo indispensável a que o
medico legisla diagnostique, no me-
nos reconheça a loucura. Somente de-
pois irá para o Hospício, onde, seja
dito, é recolhido ao pavilhão de obscr-
vaciles para ser examinado c diatrnos-
tieado conven:cntcme:ite.

Os cffeitos desse processo lento e

O sr. Leite P.H-elro tem ¦¦:•'¦

vos projectos 11 apresentar 110
Consellve,

Contra tildo elle fez pncrr*.
Ci.n 5*c:i" projectos, o edil !
Xo Conselho, quando licrra,

Todo o ConscMio sc alerrr.
Com tal lion»

A'(7 Conselho :
I' <i tal i

entra as pias?

Politica, si
:n. qtte "3o é d

— it

rojectn

Ribeiro

opji5='-;rí,i ao Pio
esiua cgregiulia.

p:eiie. .

:|: Si
.-).! forcas do Exercito

inaram ^t•*¦^ notando-se a
monia des soldados do i"
cavallariã.

(Da "Pua")

Subscrçvendo n opinião,
Dizer a verdade manda
Que CSSa !i.ir_r.o_i.a cn*. q'.:
Não vinha do batalhão.

Mas «ia Banda.

Annuncia-sc para hoje unta manifestação
ao dr. Amaro Cavalcanti, dirce:.: «ia Es-
cola «lc Altos Estudos.

O motivo da manifestação c ser ho.ic o
primeiro mensario (nm mez de fundação)
da referida Escoku

Sc o systema for definitivamente adopta-
do, com doze manifestações por anno, a
Escob passa o perna á fallocida *Socicdale
Coir.-Jicr.iorativa das Datas Nacionacs.

A Xetitia rcclaaia contra o facto dou
empregados «Ias casas dc frutas «ervirem
á freR.iczia em mangas de camisa.

Tem toda a razão ; seria .prcfcrivcl que
a servisse cm mangas... de Itamarncâ.

Cjrano & C.

:.| (A. A.) — Apezar de se
a falar na apresentação do
:. Alexandre Braga para des-
as funeções de ministro do

Interior, cm substituição do sr. Pereira
Reis. aquelle republicano ainda não re-
ccijcu nenhum convite do governo, náo
passando, pois, de simples negociações
as noticias que tem circulado em tomo
da sua candidatura.

A PALAVRA OFFICIAL
A guerra coutada por

elles me«smos
ALLEMANHA — Berlim, 24. —O

quartel-general .io Ejcercito commiuuca
em data de 23 de maio:"O contra-ataque projcclado pelos
iiu;lfzes, a sudoeste dc Givenchv ioi
por nós percebido a tempo e frustrado.
Kquenas investidas britannicas tias
proximidades dc inovÜiieutirL furam re-
peilidas.

Xo s.ctor do Mosa combateu-se viva-
mente. O inimigo .pfonunciou ali nn-
nieroíos cnntra-aiaqt.cí.

\a marijcin eí;c]i:erda do rio, toma-
mos uma choupana blindada ao sul da
bosque de Camard. Fracassaram os ata-
ques do inimigo a leste da .-.bura 304
e no sul de Mort-Homme.

Na margem direila violentos comba-
tes de infanteria na frente sul da lie,--
dade Thiaumont — floresta La Caillet-
le. -Após forte preparo pela ártilheria
05 francezes penetraram na nossa pri-
meira linha, sendo, purém, immcdiata-
mente expulsos por meio de contra-ata-
ques sobre os seus flancos. Continuam
ainda os combates r.o sul da aldeia e
do logar do antigo forte Douaumont.

O lugar do forte está firmemente em
nosso poder. A noroeste do forte de
Vaux o inimigo oecupou uma galeria,
que lhe retomámos pouco depois.

Destruímos por meio de larga expio-
são «Ie minas as primeira e segunda li-
nhas da posição franceza na altura de
Combres. Xas alturas do Mosa, a su-
deste de Verdun. o inimigo aiaccu in-
fru:iferamente as nossas trincheiras na
região de Vaux-les-Palameix e Seuzey.
Os pequenos destacamentos, que apezar
do nosso fo*'o concentrado chegaram até
ás nossas trincheiras, foram anniqitila-
dos.

Abatemos um aeroplr.no próximo a
Vailly."

AUSTRIA — Yknn.i. rj. — O cs'*i-
do-mator do Exercito communica cm
data de 2.1 de maio:"Progredimos em ambos 05 lados cio
valle de Sugana. Os italianos saíram
de Porgo em completa debandada dei-
xando ali numeroso material de guer-
ra. O corpo do exercito de Graz trans-
p.oz a fronteira, cm perseguição ao ini-
nrgo. O Monte Verena (.2.0:9 metros,
.- 7 kilometros a sudoeste «le Monte
Mandcriolo), já se acha em nosso po-
der.

Tambem progredimos em nossos -*.ta-
que contra as posisões inimigas nas

le no forte dc Douaumont, ondi
mos mais tresentos prisioneiros.

Xos otiircs pontos da linha dc frente
houve os canhoneios liabitur.es.

Na região de Fumes, um avião fran-
cer. metralhou c abateu sobre as nossas
linhas um aeroplano inimigo.

Próximo de Beaumont, 11111 aviador
allemão, gravemente attingido pelos nos-
sos tiros durante um combate aerco, foi
cair nas linhas inimigas.

O piloto de um apparelho francez foi
surprcliendido por ires aviões inimigos,
com os quaes teve de travar combate.
Ao fim de pouco tempo, um desícs era
abatido c os outros punham-se em fuga.

Paris, e-l (A. A.) — Continuou vivo
combate em torno das minas do forte

de Douaumont, sendo annullados todos
os ataques ensaiados pelos alleiiiãcs
parn reconquistar a parte que está soli-
damente cm poder dos francezes.

A luta generalizou-se com a mesma
intensidade até á margem direila do
Mosa, sendo enormes as perdas do ini-

ligo, que continua a fazer uso da sua
ártilheria posada.

Da outra parte do rio a lula <!e arti-
lheria esteve bastante activa, tendo os
francezes executado eom denodo e sue-
cesso varias cargas dc baioneta e ata-
ques a granadas de mão.

h CAMPANHA DA BliSSlf
Pctrogrado, 24 — (A. H.i — (Offi-

r:i!> — Ao sul do Krevo fizemos ex-
píedir uma mina c_occunamos a exca-
vacão produzida. Xa repião dc Kuso-
ei.a destruímos as_ trincheiras allcmãs
c lançámos o inimigo para além do rio
Vosele.hu. A ártilheria inimiga, nas
margens do Stripa, bombardeou ;.s nos-
sas posições, yak-ndo-se de todos os re-
cursos, inclusive o lançamento de shra-
pnels comendo estilhaços de vidro c
outros objectos

A AUemanha vae lan*
çar mai;* um grande

empréstimo
Berlim, ei - (A. 11.) — O |Vi.¦'.-

che Zeitung noticia que o govemo ir
penal vae lançar, no próximo mez •! 1
junho, um ctr.ircs.inio de dez milhões
dc marcos.

Havre. 14 - (A- "•) - Coimnum-
cado do estado maior do exercito:

"A léslie de Rantscapelle, írn.voiril
um violento duello de ártilheria,

Na região de Dixniude, respondcmo-i
ao bombardeio das nossas _ posições. «
anilheria executou vários tiros do des-
traição contra as baterias e obras nti-
migas".

Londres, :.\ — (Official) — A ¦-••
'.nação mantém-se sem alteração srnsi ¦
vel junto á colina de Vimy. A artilhe-
ria inimiga bombardeou vivamente a-i
nossan trincheiras entre o Somnis *
estrada de ferro de Yprcs e Roulere.

Em torno dc Mamctz, •Moncpy-siu-
Bois, Nenville-Saini Vaast o tircoay
houve o habitual canhoneio,

Roma, e.| — (A. H.) — Çomnicm»
rar.do o primeiro anniversario da <::•
trada da Itália na guerra, a cidade a:" •

nheceu festivamen.tü engalanada. J 
's

professores fizeram em todas as esco s
ailocuçScs patrióticas e ú tarde, orgat ¦

zar-sc-á um grande cortejo cívico, qn-:
seguirá para o Capitólio. Alu falai.1
entre outros, o simlaeo de Roma.

Salonica. 21 — (Â- H.) — Os ali:-*»
dos occuparain a estação de l'lonn ,
ao sul de Monastir. A ártilheria ali ¦

mã bombardeou foi-tcmenlo Fcli*..-
ao sul «le Doiran,

Condr«, -M - ("Ã- A-) —«° £\">
Express assegiira que o ministro ;« •

quith, presidente do conselho, anr.v.r -

cbirá á Câmara dos Communs a

pressão du cargo dc vicei:.
lauda.

da

TendeRoma, 24 - (A. A.)
acccnluado durante os uluimos dias -
ameaças dos rebeldes rontra /.uar. ,
cuja .nopulação se mantém fiel ao «i¦••
uiiie-j' italiano, organizou-sç rapulamc;--
te em Tripoli um.i expedição destina., 1
aquella região. As iropas des"mbarc: ¦

ram -cm Zuara, sendo «abi acolhidas pel.i
nopulação com demonstrações dc em. ¦

siatmo, o seguiram ao encontro dos r •

beldes que foram facilmente batidos.
Os rebeldes deixaram em poder e."s

italianos grandes despojes e elevai)
numero de prisioneiros.

Nova York, 2-t (A. A.) —. tel*.

g-amma official dc Paris annuncia que
às tropas allemãs occuparain Cumiereí

Londres, 24 (A. A.) — Dizem tle
Tralee, na Irlanda, qtte as autoridades
militares cffectuarnm a prisão dc mn
irmão do aviador Goodiring, por terfi-
cado provado que o mesmo co-partict-
para da tentativa dc desembarque d.i
a''emfKS em costas inglezas, por ocr-. •
rião do ultimo movimento revoluciona-
lio, cm tempo abortado.

Londres, z\ (A. A.) — Annunci ¦*»

de 
'pctrogrado 

para esta capiml «pio .- ,
submarinos russos entraram em fran«-.a
actividade, tendo nestes dias posto a
pique, no Mar Baltico, os vapores alie
mães Kohjti e Buitica,

A GUERRA NO AR

VAMOS T-:iT,0".iF,TI..'--.
íim vi.i-:.['.í:,:i:.. »-»:¦:—
ti;i'üíos

Londres, :. — (A. A.) — Os_av..-
dores ruS'05 destruiram, por nieiu ¦'-:
bombas uc grosso calibre, vários fcib ¦
metros <!a estrada dc ferro dc I_.il-.. .

A PAZ
Xo Caucaso rcpellimos a sudoeste de . AV0lUnia!ll-S8 CS b03tOS SOlITS &'""¦'¦"'¦• : '¦"¦• inicio das neycia.oõesna direcção dc Giumiclikan, e expulsa-

mos os turcos de todas as posições nas
vertentes ao norie de Tanrul.

Xa direcção de Mostil occupánios
Serbrecht.

Londres, ;.( — CA. A.) — Os russos
continuam a avançar na Pérsia, tendo
agora oecupado Serdesltt, o que vae
tornando cada vez mais critica a si-
tuaçãa dos teuto turcos.

Londres, 24 — (A. A.) — Informam
de Pctrogrado que. segundo noticias
recebidas ali do cs'ado maior do Cau-
caso, as tropas russas que operam con-
tra os turcos na Armênia obtiveram
nova e importante victoria sobre os
mesmos em Mamaklatu, sendo insignl-
ficantes as perdas moscovitas.

proximidades de Cliicsa (a sudoeste do
Monte Pasubio),

O numero dos canhões conquistados
alé agora elevou-se a 188.

Os nossos hydroplanos lançaram nu-
merosas botabas sobre a estrada de fer-
ro de S. Dona di Fiaea-For.ogruaro.':

Nou: York. 24 — (A. A.) — Sabe.
se que o gabinete norte-americano : •
uniu-se em Washington, -.raiando ds
possibilidades dc urgentes negociaçõ':
da paz curopéa.

São, porém, aqui ignorados Oi '•¦"a-
lhes d.« conferência.

Neva York, 24 - (A. A.) - O "*•

respondente da "United Press e~

Berlim communica que Philip Sclncd: ¦

mann, chefe socialista, e seus correi'-

gionarios acceitarão •> presidente \...-

sou e o ex-presidente Taft coir.i ir

diadores para tratarem da paz.

Londres, 24 - W. "¦) - Os j ¦-

naes dizem q:te nos círculos diploma.'-

ticos corre o boato dc que o principe
de Btiloiv partirá brevemente para W r.

»h:ne:en. em mÍ3São especial do kii«
ser, junto ao presidjnte Wilson.

_I4*3-^;..;«^_H,... ¦1.X x>----.,T-*•¦>•¦
¦ -1*3,.' ;^-..?W_^'_Ii^*ir^ .......lrv*«»-™»:**-
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A asseiiiüéa do
Banco do Brasil

Para o cargo de novo
director, foi eleito o

sr. Norberto Ferreira

VIDA POLUA

Montem, á tarde, realizou-se a as-
scnvblóa geral extraordinária do Lan-
co do Hrasil, pela terceira e ultima vez
convocada. Essa asscmbléa, como se
sabe, tinha por «fim creíonmar os esla-
mios da instituição e discutir e resol-
ver acerca das propostas -formuladas

pelo representante do governo da Re-
publica c velos srs. Paulo Frontin e
Affonso Vizeu. A' assembléa de hon-
tem, segundo «a relação -respectiva,
compareceram 98 accionistas, possuído-
j-cs de 123.140 acções, -oorrespoudcntes
a (i. = io votos.

O dr. Homero Baptista, '.To declarar
cm fiinccionanuc-iito -a asssembléa,., con-
vidou para secretarial-o ios srs. Fredo-
limo Cardoso e Bencdicto Alves Buc-no.
O sr. Fredolino Cbrdoso .procedeu a
leitura das actas da asscmbléa ultimae
das 1* e a* íonvocaçõe} da reunião
hontem, atinai, levada a effeito, sendo
¦iodas as alludidas actas approvadas,
tem observações.

Isso íeilo, o dr. Homero Baptista
lembrou aos accionistas <]ite, <le con-
fonuidade com o -disposto -nos estatu-
tos da instituição, .1 -asscmbléa 'devia
restringir a sua íu-.icção para os fins
.1 que lora convocada. Após essa ob-
servavâo do presidente .«Io "Banco do
Brasil, o barão de Águas Claras pediu
a palavra, lendo -o .parecer do conselho
¦fiscal sobre as propostas auresentadas,
declarando estar de mecordo com as
medidas aventadas c quc era elle dado
em attenção ao pedido da directoria
do -banco, norque a lei das sociedades
aiionjiinas -não requeria tal exigência.
Depois o orador apresentou, em nome
do' mesmo conselho, a -redacção cios
arlifíos a serem reformados.

O dr. Didiuio <la Veiga Filho, repre-
«entanto do Thesouro Nacional, -pro-
ntmeiou-se, iem seguida, acceitando a
.reducção acima proposta -c propondo,
por sua vc::, <|iie ao presidenie do Ban-
co fosse reconhecido o direito de ter
não sú o voto de qualidade, como o
de dircclor da instituição. Aimbas as
propostas, assim o do barão de Águas
Claras como a do .representante do
iThesouro Nacional, fora.ni acceitas.

P-roocdcndo-se á eleição de um novo
dircclor pa.ra a carteira, de agencias e
correspondentes, o .sr. Frontin declarou
achar que o novo director .eleito devia
scl-o por quatro annos, porque, pela
proposta do governo, os tres primeiros
eleitos teriam funeções -na carteira
commereial e o ultimo na nova car-
teira, 'c, pelo artigo, na instituição do
Banco, 03 direciones serão eleitos por
tros annos, nas asscmbléas ordinárias.
Assim, obteniperou o orador, de tres
cm tres annos .ter-se-ia de -eleger dois
directores e dahi uma nalural confu-
são; eniquanto quc, prorogaudo o pra-
zo das funeções dos directores, se 1cria
de repetir a eleição de um dircclor por
anno.

Entrando em niinudencias acerca da
eleição annunciada, o orador recordou
que a votação seria por capital e quc,
por essa razão, se a assembléa não con-
lasso com o auxilio do governo não se
poderia realizar a escolha opinativa do
novo dircotor.

O dr. Homero Baptista solicitou, cn-
lão, do orador que formulasse por es-
cripto a proposta verbalmente enuncia-
da, o que foi logo feito pelo sr. Fron-
tin. Subuiettidn a votos, porém, sem
quc tivesse sido, ao menos discutida,
foi a proposta do aliudido accionisla
rejeitada pelos votos decisivos dos srs.
liarão de Águas Claras c Didimo da
Veiga Filho, representante do The-
souro.

O sr. Frontin pediu cnlão quc con-
6lasse da acla a reprovação da propôs-
la pelo numero de acções dc , que é
portador o governo, quc, por si só, rc-
tolvia Iodos os casos dependentes dc
capiial.

O dr. Homero Baptista declarou to-
daria ,não podei- mandar constar da
nela tal votação, porque, de accordo
com os eslalutos (art. 2;), a votação
era secreta.

O sr. Frontin propoz, á visla disso,
quc a votação fosse feila por chama-
(i.'i. nos termos dos estatutos. Procedi-
da, de facto, á chamada, verificou-se o
seguinte residindo: pela proposta do
sr. Frontin votaram 26 accionistas, rc-
prescntaiido 668 votos; pela sua rejei-
ção velaram 3 accionistas, o Thesouro,
o barão dc Águas Claras c o sr. Au-
gusto Monteiro, representando 5.6S3
votos, apparecctvdo, além disso, uma
cédula em branco, representando u vo-
ios. Foi, pois, pelo voto do governo t
do seu funceionario na Caixa dc Con-
versão, rejeitada a proposta do sr.
Paulo Fronlin.

Entrando em seguida cm discussão
a proposta dos srs. Paulo Fronlin e
Affonso Vizeu, augmontando o prazo
máximo dc descontos dc quatro para
seis 1r.e71-.-1, a critério da directoria do
Banco, o sr. Didimo da Veiga Filho
declarou, em nome do governo, accei-
:ar essa proposta, formulada em lermos
precisos.

Ü sr. Affonso Vizeu fez então um
ligeiro discurso, declarando que as as-
sociações das maiores classes produeto-
ras do paiz muito fizeram para a vi-
etoria da proposta de que foi signala-
rio com o sr. Frontin, Este pediu a
palavra o declarou que a' victoria não
«¦ra dos proponentes, '.nas do presiden-
le do Banco e da assciuliléa ordinária,
bem como do coinmcrcio, industria c
lavoura. A reforma foi lembrada pelo
dr. Homero Baptista -em seu relatório.
A victoria era, pois, da asscmbléa or-
dinari.i do dia 11, porque ella appro-
vou a reforma "per-capita" c não por
capiial, como queria o representante
dn governo, A victoria era finalmente,
affirmou o orador, das classes inlcres-
sndas, porque essa demonstração do
governo importava na recusa da pro-
posla, o «pie succcdcria sc tivesse lia-
vido a sessão em primeira convocação
para :. reforma.

Depois desse discurso, o prrstttenle
da asscmbUn e do Banco. dr. Homero
Itnptisla, disse que, cm virtude da ap-
provação da proposta úo governo,
crcàiulo a carteira dc agencias, ia man-
ciar proceder á eleição do novo dire-
ctor. Feita a chamada, foram apura-
dar. 3i cédulas, sendo eleilo o dr. Nor-
horto Custodio Ferreira per 6.170 vo-
tos, obtendo Ires votos o sr. Manoel
Francisco de Brito e tendo um accio-
nista votado cm branco.

Após ;i apuração, o sr. Frontin pro-
poz, poi; acclamação, tun voto de ap-

O sr. Astolpho Dutra em Minas
Polo trem matutino, seguiu hontem, para

Cataguazcs, o sr. Astolpho Dutra, presidente
di. Câmara dos Deputados. Ao seu . embar-

que, cffectuado na Traia Formosa', compare-
ecram innumeros representantes da politica
nacional, amidos, etc.

* * *
O sr. Dias de Barros é candidato

Rcctificando o que disse liontem, a
seu respeito, um dos matutinos desta capital,
o sr. dias de Barros affiimou-nos, nos cor-
redoros do Senado, quc continua candidato
á vaga existente na bancada sergipana da
Câmara Federal. Accrcscentou-uos s. cx.
r,uc, sendo a sua candidatura levantada o jus
tificaila pelos sous amigos c correligionários
dc Sergipe, não podia delia abdicar, pois
somente o esses mesmos amigos compete to-
mar qualquer deliberação cm torno da inicia-
tiva com quc o honraram.

O sr. Borba vira ao Sal 7
*

Ri:citt-,_2.|. (A TA.) — O Congresso Esta-
dual concedeu r.o dr. Manoel Borba, gover-
nador do Estado, licença para se afastar do
Estado, quando tiver necessidade,

A propósito desse facto, o Jornoí 3o Reci-
lc dii quer segundo inf oi nações recebidas, t
sr. Manoel Borba deseju ir brevemente ae
sul da Republica, sendo ccrio que por essa
época as casas do Congresso tenham encerra-
do os seus trabalhos.

Accresccnta ainda aquelle órgão que o sr.
Borba procurou prc-aiuiur-se do uma üccn-
ça, no intuito de evitar a convocação extra-
oídinaria do Congresso, o que acarretari:
dispcsas e ir.conimodos.

A ULTIMA CONSPIRAÇÃO

Foi üoiiteiu encerrado
o suntmiirio dc cnlnii .

Perante o dr. Amorim Garcia, foi
hontem ouvida a ultima testemunha rc-
querida pelo dr. Pedro Jatahy, pro-
curador criminal da Republica interino.

¦Foi ella o ex-sargento Miguel San-
des dc Oliveira, quu nada adeantou so-
bre o af firmado. , .

lEin seguida procedeu o juiz ao in-
lerrngatorio dos réos presentes nao
lendo o procurador requerido nenhuma
diligencia.

Ficou assim encenado o summario,
devendo agora apresentar os " conspi-
radores" suas defesas escriptas, para,
ouvido o dr. Jaiahy, subirem os autos
para o juiz dai- o seu despacho dc pro-
nimcia ou impronuiicia

O caso da "Standard Oil"
Ainda hontem não foi

decidido o "habeas-

corpus"
A 3» Câmara da Corte de Appellacão

ainda hontem não julgou o recurso de
"habeas-eorpus" impetrado cm favor do
tenente Romão Fernandes Moreira, tun
dos indiciados no famoso inquérito rc-
querido pela "Standard Oil".

Como se sabe, o juiz da 2* vara de-
cretou a prisão preventiva do paciente
«íue, segundo a jurisprudência da pro-
pria Câmara c do Supremo Tribunal
Federal, não offerece conveniência nem
necessidade para nma lal medida «x-
cepcional c violenta.

O3 juizes pediram Informações ao
juiz summarinntc, que respondeu com

"evasiva, dizendo ter decretado a me-
dida á vista do inquérito e do pedido
do promotor Fontainha.

A' vista disso, o desembargador Ed_-
mundo Rego, relator do feito, propoz á
Câmara que, se convcrlcsse novamente
o julgamento cm diligencia, afim de
quc seja enviado á Câmara o inquérito
cn o traslado das peças que aceusam
o paciente.

Assim se decidiu.
O paciente esteve no Tribunal, pre-

sente ao julgamento, munido como se
acha do salvo condueto concedido pela
•própria Câmara.

O ministro da Viação dirigiu um
aviso ao procurador criminal, pedindo
quc por oceasião do inquérito a que
está procedendo relativamente a cm-
pregados do outros minislcrios envolvi-
dos no caso, seja taiubcm apurado o
que possa conslar cm- relação aos fun-
ccionarios da Viação e Obras Publicas.

¦ .. <— a *
TRATAMENTO DAS MOLÉSTIAS

PELAS (ÍRANDES MEDICA-
ÇfiEíl PHVSICAS PELO ES-
FECIAL1STA

DR. ALVAKO ALVIM — Exame
aclos raios X. Trat. dos linhares mali-
71WS, das moléstias da peile — coze.
mas, das licmorrboides, das articulações,
alrophias, etc, da asthma, hyslcria
coita, etc.; largo da Carioca, 11 i" :«n-
«lar (de 10 1.2 is 4).

DUALIDADE OE GOVERNOS
Continuaram a chegar aresta capiial,

procedentes do Espirito Santo, vários
telegrammas relativos á situação politi-
ca anormal desse Estado. O chefe da
nação recebeu ainda liontem, no deqir-
so do dia, diversos despachos telégra-
phicos de ambas as facções políticas que
ali se degladiam e de ambos osque.
sc dizem presidentes do 'Espirito Santo.

Teiecrnnnnas recebidos

w ¦ 11
KO CfiUB NAVAL

Quem quer vender
assucar ?

X "Maison BrCsil" pede

liroco pnrn 3.000 lo-

pelo governo Federal;

O ministro da Agricultura rèccBeu
os seguintes telegrammas: ! 8S"Victoria. — Venho communiear; h
v. ex. que honteni, conjuntamente cum
minha esposa e filhos, escapei de ser
victima das balas dos policiacs que do-
minaram a cidade durante toda a. noi-,
tc, tive necessidade de refugiar-me'fára'
da cidade quando fui colhido em plena,
rua pela supressão d- Ijz c formiuaveis
descargas de carabiiias partidas/ do
quartel da policia, palácio e outros edi-
ticios csladuacs. Estou sem a niiniina
garantia, exposto aos horrores que; con-
tinuani a imperar na cidade, ainda sob
o doniinio do eslado dc sitio. Saúda
ções. — Raul Ribeiro, inspeetor interi
no do Serviço de Proteeção aos índios,'•"Victoria, 24. — Hontem á noite, cm
seguida á in.(irrupção da luz, ficando a
cidade cm trevas, começou terrível fií-
zilaria, sustentada por officiacs, solda-
dos dc policia c capangas. Xo edifício
desta repartição existem vestígios dc
balas. O pânico domina toda a popida-
ção; continuam as ameaças; não temos
garantias. No meu poslo, apenas con-
'fiando consciência e dever, permaneço
coin risco de vida. Hoje, situação de
completo terror. Como me cumpre, ap-
peito para V. ex,, pedindo providencias
e itistrucções. Respeitosas saudações.
— José Monjiirdiin, director da Escola
de Ariificcs."

O sr. Carlos Maximiliano, ministro
do Interior, recebeu hontem telegram-
mas dos drs. Bernardino . Mon eiro c
Pinheiro Júnior, cbmmunicatidn ambos
lerem-sc empossado no cargo de presi-
dente do Estado do 'Espirito Santo,
perante o Congresso do Eslado. j|

O dr. Carlos Maximiliano uão ro-
sponilcil a nenhum desses despachos.

Telcsra-nímas enviados

Vianna
estarem

Telcgrnninins recebi-

rios por particulares

O deputado Dcoclccio Borges- rece-
beti o seguinte tclegramnia:

"Cachoeira de Itapciniritn, 23 — Os
governistas estabeleceram dualidade dc
câmaras -municipaes, impedindo a en-
trada dos vereadores eleitos 110 cdifi-
cio da Câmara Municipal. Estes reuni-
ram-sc cm edifício particular, á rua 25
dc Maio n. 55, c -tomaram posse dos
cài-gos de vereadores, juizes districtaes,
respectivos supplentes, . sendo eleito
presidente Luiz da Silva, Pmae.ro. e
vice-presidente o dr. Joaquim Teixeira
de Mesquita. Deixaram de.se cinpos
sar o prefeito, coronel Alziro
e vereador dr. Mesquita, por
ausentes.

Fii unanimemente approvada moção
dê franco apoio polilico aos honrados
patrióticos governos dos drs. Wences-
iáo Braz e Pinheiro Júnior.

Não houve demonstrações publicas,
devido á absoluta falia dc garantias.

Os vereadores empossados telcjjra-
pilaram protestando eonlra pretensa
dualidade de câmaras e pedindo provi-
dencias para manutenção e posse dos
cargos. . ,

Grupos de apaniguados govermslas
correram ruas implantando o terror. As
familias opposicionistás fecharam as
suas casas aterrorisadas. RcccWniJse
graves conflictos. — (a) Ajudante pro-
curador Republica".

O dr. Luiz Soares Horta Barbosa
recebeu o seguinte telegrammã, que lhe
foi expedido de Victoria por d. Kosa
Ag-.iirre Bastos:

•• Victoria, 2.1-5-1016, ás 4 noras —

Avisados amigo governista graves fa-
cios liontem, -refugiamo-nos na Escola
de Aprendizes Marinheiros; .mal ha-
víamos partido rompeu fuzilaria do pa-
laeio, ouvindo nés balas sibilarem.
Nossa casa alvejada pela policia. A

arda da Delegacia Fiscal impediu
Confiada sentimentos Antônio

voltei Victoria, onde reina
Receio novas -barbaridades da
hoje noite. Nossos parentes

na Esco'.n até que tenhamos

NO SENADO
Continua íTnão haver

numero
O grande calhamaço de telegrammas

politicos expedidos de Victoria (l-.spi-
rito Santo), sempre serviu para alguma
coisa honteni, 110 Senado. A 1 'hora c

10 íninutos da tarde, ainda nao havia
numero para se abrir a cessão, pois se
achavam presentes, apenas, 19 senado-
res Debalde, a mesa esperava. Assu-
niindo a presidência, o sr. Urbano mau-

-dou quc se lesse o expediente volumoso,
dando conta do mesmo o sr. redro Bor-

Eram despachos dos Congressos
- do pequeno Eslado vizinho,ges,

n. 1n. 1 u «. a uw |íw»i«-...- -, -

o primeiro communicando a posse no
dr. Bernardino Monteiro, o seguiu p,
idem. idem. do sr. Pinheiro Júnior; tc-
legiamiua do primeiro candidato dizcn-
do que estava no governo; do segundo,
idem. idem; telegrammas dc ambos com-" - das novas •¦"-
niuilicando ns nomeações _.
toridades, cada qual cem a sua lista

telegrammã do sr. Marcon-
telegram-dificrente

desdes despedindo-sc do cargo; telegram-
iras narrando violências, telegrainnias
pedindo providencias, -telegrammas fa-
zendo protestos, etc, clc

A proporção que o i" secretario
lendo, a confusão augnicnlava
mente, deu-se tempo ao tempo
garam mais seis diguatanos
blica. Havia numero
sessão, lendo o sr.

Uma conferência sobre
minas submarinas

O capilão-tenente Armando 1'inna
faz lioje, ás 4 >h toras da ^1(1,c. n0
Club Naval, nma conferência sobre o
seguinte thema:"As minas submarinas e o sru em-
prego no porto do Rio de Janeiro.

CORREDORES DA
Vejam vocês: ha mais dc quiuze dias

que trabalhamos c ainda uão houvo numero

para as votações.
Em compensação, temos tido muitos

\otos de pezar.
* » Ü!

O Sr. Luiz Domingues confessava. t,a
tribuna, quc, antes dc cluçiir á Câmara,

passa diariamente pelo cabclieireiro Scliniilh.
Comraciitario do Sr. Soura e Silva:
_ Santo Deus ! Nem aquelle escapa 1

il: # i>
O Sr. Tolenlino:

O Moacyr promellcn nietler o p:'io no

Lafont. Chegou íiicsmo a luscrever-sc; mas
tté agora não falou. Estará lambem doente
da garganta ?

vm-
uma
terá
suas

A VIDA CONTINENTAL

A INDEPENDÊNCIA
ARGENTINA

A Republica Argentina commemora
hoje a grande data do inicio do movi-
incuto revolucionário pela cansa sagra-
da de sua independência política.

O paiz amigo, ao qual estamos
¦culados pelos sólidos laços . dç
real e inquebran lavei amizade,
aqui no Brasil a repercussão,,dc
festas cívicas por motivo do üia glorio-
so de 25 -de maio. .

O sr. Lucas Ayarragaray, ministro da
Republica Argentina junto ao nosso go-
verno, festejará a data dc hoje com
uma grande recepção no palacete da lc-
cação, á rua Senador Vergueiro.,

A s. cx. c á digna colônia aqui tro-
miciliada envia esta folha as suas ho-
nicnagcus pelo íausloso acontecimento.

Realiza-sc hoje, ás 4 1.2 da larde, a
inauguração da exposição de desenhos,
aquarellas, caricaturas e forlraits char-
vcs do distineto artista argentino Juan
Macias. . ,, ,

A exposição acha-se installada no
Restauram Assyrio (Tlieatro Municipal)
,• a cnlrada da mesma é franca. Ao
aclo da inauguração comparecerá cena-
mente tudo quanto a nossa sociedade
tem em destaque, quer nas artes, tias
ictras, 11: diplomacia, numa palavra, a
nata da éiite carioca.

ionarios do Bar Assyrio
para a lardc de hoje 11111
j clok tcc. tango cm home-

á colônia argentina, pois é hoje
do annivcrsario d;i independência

da grande Republica do Prata.

fliienoi Aires, 24 (A. A.) — Com-
memorando n data palria de amanliã,
o «Ir. Victorino dc la Plaza, presidente
t'a Republica, offercccrá na Casa Uo-
s:'da um banquete aos seus ministros de
Eslado e altos funecionarios.

A cidade amanhecerá embandeirada,
iiluminando, a noite, suas fachadas ;is
repartições publicas.

Jielullas

O ininislro da Agricultura recebeu
-do sr. Delfim Carlos, dircclor do Es-
criptorio de Informações em Paris, o
seguinte Iclcgrainma:

" Coiiiinunico a v. cx. que a "Mai-

sou Brésil", dc Genebra, pede com ur-
gencia preço e condições pura tres mil
toneladas dc assucar cristalizado, mil e
quinhentas toneladas dc farinha de
mandioca, para alimentação humana, c
mil c quinhentas para alimentação dc
animaes. Mercadoria entregue cm por-
lo hollandez."

ni i» 1» 
As riquezas nacionaes

Eriquettes do turfn
No próximo sabbado, a commissão

do Club dc Engenharia, presidida pelo
almirante José Carlos de Carvalho, c
representantes da imprensa, irão , a
Bom Jardim do Turvo, visitar :i Usina
de fabricação de bfiquettcs, .pertencente
á sociedade aironyina de Propaganda
Universal, dc que c director-gerente o sr,
A. -K. Castello Branco e presidente o
dr. Oscar da Moita Maia.

Aquclla sociedade constituiu-se com o
capital realizado dc ;oo contos, e lem
alcançado os mais lisonjeiros resulta-
dos com a fabricação dos . briquctles,
que têm soffrido experiências impor-
tantes, cm estradas de ferro.

Esla empresa não solicitou do go-
verno favores dc nenhuma espécie nem
pretende alcançal-os, e os seus briquet;
tes quc tem competido com os mais
afamados do estrangeiro, na qualidade,
compelirão egualmente no preço.

A comniissão indicada irá -pessoal-
mente verifica" a importância da cm-
presa e valor do seu produeto.

«iii-» O m —

110 Conercsso Nacional

gua
ataque,
Aguirre,
terror.
policia
continuam

ia
Feliz-

: che-
da Repu-

para se abrir a
Metello a acla da

sessão anterior, que foi approvada sem
observações. O sr. João Lyra pediu.c
obteve dispensa dc membro da commis-
são de Agricultura. Industria e Conimer-
cio sendo designado para seu substituto
o sr. Eloy <3o Souza. Náo houve pare-

A ordem do dia, que e atrazada,
constava de matéria já conhecida, çon-
forme um resumo que publicamos, loia
elia é de caracter pessoal, não havendo
numero para as votações, ficando as
respectivas discussões encerradas, lvm
seguida, levantou-se a sessão.

 —a a «m * — —

As finanças alagoanas e a
intervenção federal

no Estado
Hontem, por oceasião do expediente

da sessão da Câmara, o sr. Cosia Rego
oecupou a tribuna por alguns nioiuen-'
tos.

Começou dizendo quc, pela leitura
do Diário do Congresso, do dia, soube
que o sr. Alfredo Maya pronunciara,
na véspera, uni discurso relativo a
situação financeira do Estado dc Ala-
goas. Como, porém, o discurso não cs-
tava publicado, deixava de conhecer as
allcgaçõcs produzidas pelo seu collega
de bancada.

Aproveitando-se da circumstancia de
sc achar na tribuna, confirmava o ora-
dor, a noticia do Imparcial de que nc-
nlium deputado de Alagoas, ao contra-
rio do que fora noticiado, possuiu do-
cuineiito particular. cseripto do leader
da maioria, contrario ao projecto de
intervenção naquellc Estado. O que
exislia, lembrou o orador, com relação
ao alludido projecto, isso sim, era unia
manifestação publica do sr. Antônio
Carlos cm entrevista do Correio da
Manhã, que não foi desmentida.

E o sr. -Costa Rego acerescentou:
— " Tambem do honrado sià)-lcader

da maioria, sr. Macedo Soares, não
existe nenhum documento particular
contra a intervenção em Alagoas. Mas
existem, egualmente. manifestações pu-
blicas, feitas emartigos editoriacs do
Imparcial,

O orador aproveitou os momentos
que lhe restavam para dirigir um ap-
pello ao governo da Republica cm fa-
vor da ins'"lb.ção de uma agencia do
Banco do Brasil, cm Penedo, Alagoas.

A GDERRA
Italia-Aiisiíia

A FALLENCIA C. V. 1>E
S. JOAQUIM

dos

O fal-

rarantias -- Abraços
E não liuverá luz em

No nosso
discute-se
moveis dn

meio eleannte
com calor os

Nada do tão bello,
moderno, <• em tão

condições ílc preco
pagamento.
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TElüiiTOltlO |i(» ACHE

Os CC11CC:
organizaram
grande fivc
iiagcm
a data

O

plnuso
iiisia,

dr.e louvor ao
pela sua altitude

interesses do Banco, a pr.
mercio. O dr. Homero
dceeu essa manifestação
e pediu aos accionistas
sem a acta da -assembié."
foi feito. A sessão foi
horas da lardc.

Honicri
dei-.-

dos 
"na

do

Ba-
, dos

o com-
Baptista agra-
dc sympalhia
quc nssignas-

; geral, o que
suspensa ás 3

EM SETlí LAGOAS

Assassinato impune
Recebemos hontem o seguinte tele-

gramma:"Sete Lautas, 24 — \o dia 21 foi
.barbaramente assassinado o operário do
deposito central Manoel Rodrigues.

O assassino eslá impune, sendo pro-
tegido e achaudo-se acobertado de pro-
tcclores.

A classe, indignada, p-.-ãi-.i providen-
cias ao chefe de policia. Pede a vossa
solidariedade. — (a) Classe operaria."

¦WWlMH^i» tf*"— ' ¦

Nomeação de anentes
iitliianeiros

Pandiá Calogeras officiou hon-
tem no ministro do Exterior conimuni-
caudo-lhe ter nomeado, cm comniissão,
funccioni rios do Ministério da Fazen-
da para 05 k gares de agentes aduanei-
ros cm Cabija, Yi'.!a Bella, Raperrau c
Breu, 110 Território do Acre, c pedindo-
lhe dar conhecimento desse , acto aos
governos «lo Pcríi c «Ia Bolívia, para os
effcilos dos Tratados existentes entre o
Brasil e áquelles p.iizcs.

. i..^.mira^i»<i3C'«ifrgttw— ' ¦ -

Diplomacia

«IISSAS DE HOJE
g lioras,

is Pobres,
de Castro

l-ranciico

o lioras,
de Paula,
ás 8 horas,
Xavier.

;.¦> 9 ;'_:, na

Tieznir ,;c ?n scs?u'ntc?, v?
Kpãir.inond.is UíirlicRa, :m

c?reja dc Santo Antônio d
Thcodora Lconor Lopes

o ib, iu egreja do 
' 

S.
PaiiL-t.,

A?;nc!'o Corrí-a, ;'•• o hor.*:
do Sasfíidu Coração, no Me;

Almir.intc AUiuot CorJ*cti,
na csrcjã do S. Francisco i

Sebastião Muniz liiirrct.^,
na egreja de S. Francisco

Mai 1.1 .Io*(: (íntinarãcs,
egreja de K. S. das l)orc$." 

Álvaro de Casl ro • -'::*a Xo._; eíra, ás to
lioras, 11a egrcjn «ic São rranosco «le
IVitil-:.

Coronel Nvmn dc Azevedo \ieira, j>?
9 hora", na egreja dc Siiilo Antoaia èos
Pobres. _ . __.C.-iri..--« Joaquim Pires, as p horas, na
egreja do Sacramento.

Firmino «lo Boinfim Duar:
üs «1 l|a, na matriz «lo Sscramcnto.

F---i-.ci-.co Mendes Júnior, ^s oi:--.
capella de S. Pedro, no Eucaiilailo,

Atiatolc Coftel, ai o ip.. i-a t.amlc
Uaroneza «le Alagoas, as 10 I.oias

Cruz dos Militares.
Antonia Rosa Antunes, :

e»rcia de S. l"ra:-.cisco (ic
SÍclla Eoloiro Couto, s 9 horas, na egre-

de Santo Affonso,

Pelo "Ortega" chegou lionlcm a cs-
ta capital o capitão Taiuicau dc la Ho-
rie, que vem servir como addido mili-
lar jnnio ás legações da França no
Brasil e na Argentina.

— O ministro das Relações Exterio-
res fez-se representar no embarque do
almirante Hurtado, da marinha chilc-
na, pelo dr. Galvão Llucno.

repíkincontestável '.... Nenhum esla-
X ?«]M belccimcnlo de moveis sobrepuja
J g I real valor da Casa Leandro'ara=' 

Martins & O., é a melhor c a

que mais vanlagciis offerece — Rua do
Ouvidor 0,1 e 95 c nos antigos armazéns
á rua dos Ourives 39 a -|j.

1 .mia^___l_^-__2*-tj___~&l-^Mmm ' '"¦¦¦- —

Xo expediente, hontem, da sessão da
Câmara, foram lidos os 'Seguintes des-
pachos telegrapbicos:"Victoria, 2,. — Presidente da Ca- que
maia dos Deputados, Rio. — Tenho a policia
honra de conununicar a v. ex. que
nesla data, perante o Congresso Le-
gislativo, cios termos da Constituição
de 13 de maio do 191.1. tomei possedp
cargo «le pr-esi-dunie do Estado do Es-
piriío Santo, para o qual fui ek-ito-.a
25 de maio findo, pelo suífragio dos
meus concidadãos, para -o quadruainio
dc iqiO a 19.20. Saudações. — Dr. 7osê
Comes Pinheiro Júnior, presidenie do
Estado.""Victoria, 2.1 — Pi.c-.-.dentc da Ca-
:nara dos Deputados, Rio. — Tenho a
honra de commitnicar que depo-is'"de
presliar «ff «nação constitucional perr-
ante o Congresso Legislativo, assumi
hoje a administração do Estado.ilo
Espirito Santo, como presidente eleilo,
diplomado e reconhecido e proclamado
Belos poderes competentes para o qua-
driennio de 1916 a ")-'o. Respeitoàis
saudações. — Bcrnardino_ dc , 5o»tn
Monteiro, presidente do Eslado.'1 I

'•Victoria, 23 — Presidente da Ca-
mara dos Deputados, Rio. — A mesa
do Congrasso Legislalivo dp Estado
tio Espirito Samo tem -a honra ( ile
conuii-i-.niéai- a v. ex. que hoje., ás 13
libras, em sessão solenne no Cangres-
so L-.-gislaiivo, perante as altas autori-
dades do Estalo e nunicrosa asiisfcn-
cia de psssoas gradas, iireslarani. o
compromisso <: r-.upossai-aiu-se nos *W--
gos de presidente e »:c2-presidentc
deste Estado, ncspeclivainente,, os
cxmos. srs. drs." Bernardino 

'dc Souza
Moutc:ro e Anionio Francisco dc
Atbay-Jc. R.-ipt-!'.osas saudações. — Í>Ç-
raldo Vianna, ipresidontc; l-':'tffi'lji7(
Francisco ila Silva, i" s-ecretario; Joup
dc Deus Nctto, 2" secretario."

"S José Calcado. 23 — Esmo^sr.
presid-enle da Câmara dos Dcpulaft-JS,
Kio. — Communico a v. cx. (pie, em
sessão soicnne hoje, foi empossada
a Câmara Municipal", nesta comarca.
Reina grande enthusiasmo do povo,
sendo levanta-lo brinde ao nome do
dr. Wencesláo Braz e ao dc v. ex., çe.n-
do a posse no c.l íic.:o particular, devi-
«lr> á pressão -:1o governo -municipal. —
Alcibiadcs Jose Comes, pfesidente da
Caiar::."

"Santa Cr::- tio Espirito Santo. .:.;—
Exmo. sr. presidente da Câmara dos
Deputados. Kio. •— Temos a honra dc
coniniunicar a v. ex. que lomáiiios
posse para os cargos cm que fomos
eleitos 110 municipio dc Nova Almeida,
nos quaes apoiaremos o governo legal
do exmo. sr. dr. Pinheiro Júnior. Cor-
diacs saudações. -- Bcllannino Rocha,
presidente da Câmara; Cliincrio Nasci-
mento, Francisco Bcrnardcs, João Lyra,
Jos.'- Ncllo, vereadores; José Vicente,
prefeito; Pedro Mcrcicr Nascimento
Silva, juizes districtaes."

" Rio Novo, 2.1 — Sr. presidente da
Câmara, Rio. — Em sessão scleune
hoje, acabamos de tomar po?sc dos car-
gos de governadores municipaes, prc-
feito c juizes districtaes, ficando em
acta o voto de louvor a V. cx. o ào
exmo. sr. dr. Paulo de Mello. Dcoclc-
cio Borges e Torquato Moreira,. Sau-
ilações. — governadores Joaquim Al-
vcs Osório dr Sousa, José Leal, prc-
feilo Ncstor Alhaydc; juizes di-trictacs
Marcellino Oliveira, Cornelio Vav.fcl c
João Peixoto.'*

Miiqua, 23 — Exmo. sr. presidente
da C-imiir.i dos Deputados. Kio. —Coni-
munico q:-.c ns governadores r.uinie:-

prefeito e juizes districtaes (o-
elegeram o presidente dn

Vielorin

Victoria, 24, ás 6,30 -- O commcr-
cio acaba de fechar as portas :is seis
horas, aterrorizado pelas noticias -dc

a luz vae de novo ser apagada, A

Vm requerimento
liquldnturios

ministro da Fazenda indeferiu
rcqücriinenlo dos liquida-arios da
lencia da Companhia Fabril S. Joa
qiiim, pedindo que, independente «lo (le:
posiio prévio da multa que lhes toi
imposta nela Rcccbedoria do Districto
Federa], por infracção do regulamento
dos impostos dc consumo, suba ao llie-
souro o recurso que inlcrpuzcram do
referido acln.

___¦<**_-&*-—

Afarcíó, 24 — (A. A.) — O Jornal
cie Alagoas, referindo-se á mensagem
do governador do Eslado, diz que o
debito de duzentos contos com o Banco
do Eslado foi contraído pelo seu anie-
cessor, c que o dr. Accioly apenas rc-
cebeu do banco, pnr oceasião da re-
organização do mesmo sob o regimen
das sociedades anonymas, cento c qua-
renta contos, tendo despendido, com o
pagamento do empréstimo, quatrocentos
e cincoenta c seis contos que, com
sessenta que se achavam depositados no
Thesouro, completam quinhentos e
dezeseis contos.

As eleições cariocas
O PESSOAL DO Sil.

HMNEli EXAMINA

acha-se toda nas ruas.
O insnectoi' dn Alfan-

dciiii (le Victoria

viagem

Victoria, 24 — (A's 5 horas) — Se-
guirami pelo paquete Itassilcê, para -essa
capiial, os srs. Josino de Menezes, ins-
pector da Alfândega daqui, o deputado
estadual Terra Lima. Acaba de ser en-
•regue ao deputado Paulo de Mello a
sua mala, com a fechadura inutilizada,
lendo sido aberta pela policia, faltando
em seu interior alguns objeetos. Os
-.'loosicionistas continuam u ser espan-
eâdos e esbofeteados e alguns esmo
•ameaçados de morte. Muitos delles sc
acham foragidos.

Os auxiliares 
"interi-

nos" do sr. Pinheiro

Juntou

propriamente as
hontemXa sala destinada .

comniissões do Senado, havia
grande ajuntamento. Fira gente conhe-
cida e geme desconhecida. Alguns.cabos
eleitoraes do Conselho c outros indivi-
duos, desses que a policia deve ter visto
por ahi, em dias de eleições, distribuiu-
do rasteiras e quebrando urnas. Apu-
rendo o que elles ali faziam, soubemos
quc, por ordem do chefe Irineu, esla-
vam examinando 'Os livros eleitoraes
para que o candidato diplomado, me-
lhor informado, possa , responder, lia
segunda-feira próxima, lio seu compeli-
dor constcstntite. 'Esle pessoa'., esteve
firme 110 serviço ate á noite, com visi-
vel aborrecimento de alguns, funccio-
narios subalternos da secretaria.

O KEG1ME.V 1)0 PAPELOIUO

Cinco annos depois com
9S despachos

Finalmente a directoria da Despesa
Pi.blica resolveu conceder hontem ,0
cmdito de 640 réis, ouro, a Delegacia
Fiscal no Estado do Rio Grande do Sul,
para .pagamento da taxa de 2 °|°, ouro,
indevidamente cobrada em 1911 pela
Alfadeg-i da cidade do Rio Crande a
Companhia dc Navegação Costeira.

O processo referente a esta impor-
tante restituição é bastante volumoso,
pois além de abranger 22 ensebadas fo-
lhas, contém nada menos de 98 despa-
cbos de funecionarios da Despesa Pu
blica e da Delegacia Fiscal 110 referido
Estado.

NA 
"CÂMARA

Uma nota da Agencia Ste«
fani sobre os austro-

allemães
Roma, 24 — (A. ,11.) —Uma nota da

Agencia Stefani salienta (pie os austro-
allemães procuram obrigar a França e
a Itália, a um esforço enorme, afim .le
as cansarem, emquanto os exercitou
russos se conservam em relativa calma.
Calculam os impérios centraes que por
este processo, quando a Rússia estiver
prompta para assumir a offeusiva vio-
lentamente, a França c-a Itália estarão
fatigadas, o quc permittirá áquelles
impérios escapar á pressão simultânea
dos alliados.

A nota lembra cm seguida que a )ta-
lia, .tomando parte no conflicto, atlraiu
para á sua frente 23 divisões austria-
cas, dando assim logar a que os exer-
citos russos levassem a effeito a admi-
ravcl retirada do anuo passado, O.i
italianos, por meio da sua incessante
offeusiva, evitaram que a Áustria e a
Alleniaulia exerce.- -em sobre a França
e á Rússia, uma pressão intolerável.
Assim, quando do ataque a Vcrdun,
as forças do general Ciidoraa, não dan-
do uma trégua ao inimigo, impediram
que os austríacos fossem em auxilio
dos allemães, apezar de parecer lou-
cura tomai- a iniciativa de combates
nas regiões alpinas numa estação abso-
lutamente imprópria para isso.

Hoje, os italianos mantêm entre os
belligerantes o equilíbrio, do qual os
alliados passarão á acção simultânea,
que ha de precipitar a decadência mi-
litar do inimigo.

O povo italiano vê com orgulha a
acção do seu exercito no conflicto, 'e
os alliados seguem com sympalhia e
solidariedade fraternal o desenrolar
dos acontecimentos na frente italiana.

Nova York, 24 — (A. A.) — Tele-
gramuias de Vienna para esta capital
dizem que :i offeusiva austríaca está
intensificando-sc.

Os auslriacos avançam agora dos
dois lados do Valle de Sugana, oc-
cupando a cidade de Borgo, depois de
renhido combate.

Os corpos de exercito dc Gratz, pas-
saram a fronteira, oecupando as íorli-
ficações italianas do Monte Vclna.

¦Essas noticias que são dc fonte aus-
triacas, ainda não tiveram confirmação.

Roma, 24 — (A. A.) — Os jornaes
noticiando os acontecimentos nn linha
de frente italo-atistriaca reduzem ns
suas verdadeiras proporções as nolicias
das ultimas victorias austríacas, dizen-
do que o inimigo, exagerando as P.cr-
das italianas, que não pôde perfeita-
mente avaliar, esquece dc dar o nu-
mero das suas que têm sido enormes,
não se comprclíendciido de outra fór-

vez que (piem toma a offen-
lem necessidade de cm-

OS ELAGELLADOS
XOKUESTE

1)0

Victoria, 24 — (A's 7 horas da noi-
te)  O sr. Pinheiro Júnior constituiu
o seu gabinete e auxiliares de governo,
interinamente: 'secretario gera!', Jaceu-
imihiiido as funeções de secretario da
presidçitcia, o dr, Abílio Peixoto Silva;
director. das Finanças, o sr. João Linz
dc Albuquerque Tavares; dircclor das
Obras e prefeito municipal, o cngcn.iei-
ro Olyntho Couto de Aguiri-e.; djccior
da Instrucçãò Publica, o coronel Igna-
cio Thomaz Pessoa; director fiscal do
Ilanco I-Iypotliccario; o dr. Affonso
Corrêa Lvrio; director da Hygiene, o
dr. Arthur Velloso; director da becre-
taria do governo, o sr. Deoclecio Coe-
lho; chefe dc policia e conimandantc

sr. Orozimbo Lyrio,
A liberdade de im-

da esma,

Victor'

!'•
am posa

Um caso político
Uni vereador que per»

det! o prazo para a

o
Mat!

Câmara João Lobato. Conselho Mu-

I.LOV» I1RASII

O

ElilO

bordo dos

Produziu
da tomada
sentido (ie
seus navios.

llüTCSSIl :x
seis navios

¦ melhor reatado a medi-
pelo Lloyd Brasileiro, no

Imittir o ingresso nos
dia1; de cnlrada c sa;-

S!)

. que
Tra-

Gamclcir.

da. ás pessoas munidas de cartões
são fornecidos pela directoria do
fego. Desapparcccrani os atropelos, as
reclamações do publico e r.s facilida-
des que, iT.^.-as oceasiões, sempre cn-
contravam, para agir, cs malfeitores.

O publico trin acceito com boa von-
tnde e co-nprehendido as vanlagens da
recente -madida tomada pelo Lloyd; a
excepção, nue foi «lada liontem, á par-
tida do "Bahia", por dois deputados,
não desmereceu os applausos que a
providencia do Lloyd tem encontrado.

-lOJ-^vOSÍ-i

na

? o liora?,
r.mla.

Tiobam CASCATIXHA
' ' n*BKKMS>'tvS^'

ja às 9 hor.-.J, r.aJoaquim Pires.
egèejã do Sacramento.' y, ..._.

José Rodrigues ile Almeida Noiaís,
o i 2. na «-srcia do Rosano. ,9 

U-': r.apiista Alver, da 2-.W-.. Ss o o-' 
3 cereja «lc S.. Francisco de Pau a.
Fj-ancisca Te;KCÍra Uocl-.a, as 8 lo-
.-1 ci:re;a de S. Joaquim.
Florimla Pereira da Suva. SS «J no-

de -V. S. do Bi-míun, em

r.-,f.
1).

ras.
D.

Dl

á*

csieja
¦Copacab;'.!!

José Anionio
.fcora

So-ire» da.Xob
wta do E. Novo.
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O ministro do Interior
presidente do Conselho
Ensino que não é possivel
quanto á enterpa ao
culdade de Medicina

dodarou ao
S:;y»crior <k*
prrvidc-nci.ir

director da Fa-
desta capital da

posse
nrnnd Desidctio Gonçalves de

foi eleito vereador da comarca
de Ouro Preto c impetrou uma ordem
de "habeas-eorpus" ao tribunal da Re-
lação dc Minas, allcgando que não pu-
dera tomar posse do cargo porque a isso
se oppuzcra violentamente o presidente
Ja Câmara.

Este evidenciou poré:'! que cm vão
esperara pelo coronel Desiderio, que não
apparcccu a empossar-se durante lodo o
prazo legal. Que, findo este, mandou
fazer nova eleição c (Ku posse ao legiti-
niaincntc eleito.

O Tribunal da Relação negou a or-
dem pedida porque da medida do presi-
dente da Câmara fura pi io paciente in-
terposto o recurso regular para o Tri-
bunal da Relação,

Houve, porém, recurso dessa decisão
para o Supremo Tribunal Federal, «pie
em sessão dc liontcui tambem não con-
cedeu a ordem pela mesma razão.

Orancie Gomrnissão Pcrtugueza
pró-Patria

A Commissão Executiva da Mcga-
ção Nacional Portugueza _ da Estrella
V-cnmeiha,'cm Portugal, dirigiu /« Grau-
de Cc.iir.iissão Portugueza Pró-Patria,
desta capital, nm officio, aeoaipanhan-
do outro da Sociedade Protectoiu de
An::r.ies, d.2 L-isboa, soHcítando d;
to:Ías as pessoas de bons sentimentos
donativos cm dinheiro ou em gêneros,
quo a habilitem a adquirir c fornecer
ambulâncias -e a preparar o indisoensa-
vei funecionsenento de .postos veterína-
rios de campanha, destinados a prestar
soceorros aos animaes feridos k-m com-
bate.

"Alfredo Cliavcs, 23 — Congresso
Federal. Rio. — Hniiro-i.ie communiear
á Câmara e á Nação n minha investi-
dura «ie prefeito municipal c com ás
formalidades «lo estylo, na sala do go-

Ros;ieiko£as sa:ulai;Oes. — Pinto

prensa siipprcssq

24 (ás 7,30 da noite) — A
redacção dVl Tarde fei arrombada pela
policia armada, que a invadiu, por sa-
ber que existia no juizo federal pedido
de habeas-eorpus. Esse intentado foi
feilo com grande apparato dc força.
Em seguida a elle, puzeram uma guar-
da de policia á poria, não deixando os
respectivos directores penetrar no edi-
ficio d'.! Tarde. Esta está, pois, sem
poder circular. Homem, ás 11 horas
da noile, a lua apagou-se durante vinte
minutos, seguindo-se o seu restabceci-
menlo. Durante, porém, toda a 110:1c
liouve tiros esparsos e espaçados.

Otiando sc dava o arrombaniento d A
Tarde, o sr. -Bernardino , Monteiro,
acompanhado de vários amigos seus,
assistiu ao triste espectaculo da varan-
da do edifício presidencial. Os situa;
cionistas de Vianna enviaram para aqui
um indivíduo afim de depor na farça
do inquérito aberto acerca das oceor
rcucias do dia 22. Esse indivíduo, en-
siuado de antemão, está depondo, ten-
do dito que fora o deputado Paulo Mo-
raes o mandante da interrupção da luz
naquclle dia. Está correndo o boalu,
aliás espalhado por empregado;
iluminação, que vae faltar, dc
luz hoje.

Victoria, 24 (ás 6 horas) — O sr.
Annibal Lazary, representante d O Im-
parcial, viu-se perseguido de tal niodo
pelos capangas, quc teve de refugiar-
se no edifício dns Correios, onde tem
pernoitado alé boje. liontem, os depu-
tados Arlhur Vclíoso, Terra Lima. II-
«lcfnnso Miranda e outros, inclusive o
inspeetor da Alfândega, foram obriga-
dos a pernoitar no ediíicio desta, afim
dc fugir á sanha dos capangas, ficando
sob :i' proteeção da força federal de
guarda ali.

Novas eonununicrações

700:000$000 liara
soecorros

O ministro do Interior pediu hontem
ao sen collega da pasta da Fazenda cs-
clarecimeutos acerca do credito espe-
ciai de 700:0005000 para oteorrer ao=
ílagellados pela secca.

Brasil-Argentina
O afastamento do sr. Lauro

Muller da pasta do
Exterior

JJhciioí Aires, 24 (A. A.) — La Xo-
cion, cm editorial de hoje, coiunienla
uni telegrammã dahi transmittido para
a imprensa desla capital e cm que se
diz que o dr. Lauro Müllcr não vol-
lará a assumir as alias funeções do ele-
vedo posto de chanceller.

Nos seus commentarios, o velho orgao
platino faz elogiosas referencias ao il-
lustre diplomata brasileiro, pondo cm
destaque entre os attributos que quali-
ficam a personalidade do dr. Lauro
Miiller, a sua energia c sagacidade no
preparo e aperfeiçoamento da politica da
União e solidariedade por que sc ligam
no presente as nações americanas.

Accresccnta que a sua retirada do
Ministério das Relações Exteriores do
Brasil se verifica, a ser certa a noticia
divulgada, num dos momentos mais sc-
rios da vida politica internacional, num
periodo de agitação em que os povos do
Xovo Mundo tem quc aífrontar e re-
solver 05 mais graves problemas, para
r, que necessitam, mais do que nunca,
dc ler homens de- aptidões comprovadas
á frente (los negócios pnblicos, em cuja
gestão lão assignalados serviços têm
prestado ao seu pai;: e á paz universal,
o notável estadista.

m~. ,jj m>tm-

Outra sessão sem a
menor importância
A sessão, honltcm, da Câmara, como a

da vcKpcra, |não feve importância.
Abriu-a, nà presidência, o sr. Vespucio
dc Abreu, secretariado pelos srs. Costa
Ribeiro e João rernclta.

O expediente lido constou de vários
teíegrainmas do Espirito Santo, acerca
da situação cm que se encontra esse
Estado.

O sr. Gustavo Barroso, oecupando a
tribuna, justificou unia indicação refe-
rente á iniuiigração de estrangeiros mu-
tilados na guerra.

O sr. Luiz 'üoiningiies. após o depu-
tado cearense ler deixado a tribuna,
aproveitou o ensejo que lhe offcreçia
uma suave e innocctvfe rima, pillierica
de uma das secções humorísticas do
Correio, para fazer um folhei im. de
liroça caríssima e aierfeitanionte çinc-
uiatographica.

O sr. Coita Rego, isso findo, fa-
lou alguns minutos acerca do discurso
pronunciado na véspera pelo deputado
alagoano Alfredo de Maya 'sobre uma
local politica do O Imparcial.

Fituia a hora do expediente, passou-
se á ordem do dia. Não houve numero
para as votações, cm conseqüência do
que íoi a sessão suspensa ás 2,15 da
tarde.

AS gqmmissOes da câmara
'Sob a presidência do sr. João Beni-

cio, reuniu-se liontem a commissão de
Petição .c Poderes da Câmara. Nessa
reunião foram lidos, discutidos e assi-
gnados diversos pareceres carecedores,
porém, de imporUineia.

Tambem esteve reunida, ,e pela pri-
moiia vez, este anno, depoisde clei-.a

comniissão de Tomada

ma, uma
siva sempre
pregar maior massa de homens.

Os pontos abandonados pelos italia-
nos não concorrem para alterar o dis-
positivo geral, sendo a retirada fona
na melhor ordem possivel accrcscendo
que o gencralissinio Cadoma tomou as
providencias precisas para garantir, o
suecesso da contra-offcnsiva já inicia-
da tendo sido concentrados novos e
importantes reforços.

arm 1». m» * t-">
,UMA OBRA ÚTIL

A tarifa das

da
novo,

Hom Café.
— Só no

Chocolate
MOINHO

o Bombons
UE O li 15O.

de Conlas, ha-
ndo comparecido os srs. Marcai Es-

.-obar, Paula Pessoa, IRamirO Braga,
Christiamo Brasil c José Lobo. Proce-
dido o esdrutinio para presidenie dos
respectivos trabalhos, íoi reeleito o sr.
José Lobo.

 m .M i^ne-o^gg>^Kg3u—' —r

Júnior.
"Alfredo Chaves,

Federal. Kio. — Em
acabam de tomar pos.
Câmara Municipal os
ms 110 plciiii dc 25 dc

23 — Congresso
sessão solenn

no ei!edi «Ia
vereadores ciei,-
março. — C.i=otti

Piovezan, Fagnri Guardiã, Beta
o prefeito Pinto Júnior, senJo 11
ma acta eleito presidenie C
Guardiã. Respeitosas saudações. -
l.vnbo Guardiã."

"Alfredo Chaves. 2.1 — Mesa
mara. Rio. — Cominunicamos "

que tomámos posse hoj
nn idificio d') governo

;li c
mes-

ittinbo
- Co-

a Ca-

solennciiiciite,
municipal dos

importância de 4 iooSooo, ci.rrcspon-
den:.e aos venciníentos do cirurgião-
dentista Anionio G. Pereira da Silva,
no periodo de 29 dc fevereiro a 31 de
dezembro do corrente anno, visto quc
a alludida! quantia terá de ser appli-
cada ao pagamento, no Thesouro Na-
cional. dàquelle qu<- for nomeado em
substituição do fanecionario de qüe se
trata.

Raul Pedc-rr.ci-as e T. Praxedes, au
tores da revista .'..'«-» boi morreu, quc,
no S. Pedro, avança galhardamente
pam o centenário, entregaram lionlcm
ao sr. José Gonçalves Guimarães, thç-
sourciro da Gr-mle Commissão pró-
Pátria, a somma de T2õ?ooo, represen-
litiva da porcentagem dc 10 "j" da re-
coita bruta da recita de autores da-
quella rc-.is-.a.

cargos de juizes dislrietaej para ^que
fomos eleitos no quarlo districto. Sau-
dnções. José Francisco da Cunha. João
Vieira lyra. manocl Porto Sobrinho c
Francisco' Rangel Nascimento."

t "Alfredo Chaves, 23. — Mesa da Ca-
I mara. Rio. — Commuiiicamos a v. cx.

que '.ornámos posse hoje, solcntioihente.
nn edipicio -io governo municipal, dj'J

I cargos dc juizes districtaes, para que
fomns clcitus uo primeiro districto.
Saudacíícs. — José Francisco da Cunho,
João Vieira Lyra. Manoel Porto Sobri-
nho c Froncííco Rangel Nascimento."

"Alfredo Chaves, 23 — Mesa da Ca-
mara. Rio. —¦ Coramunicamos a v. ex.
que tomámos posse hoje, solenncmen-
te, no edifício do govemo , municipal,
dos cargos de juizes districtaes para
que fomos eleitos r.o primeiro distri.cto.
Saudações. — Antônio Joaquim Noves,
Vaiando, João Paula. César Magno e
Francisco Chrisliaiio Brar,:."

"Alfredo Chaves. 23 — Mesa da Ca-
mara. Rio. — Communicamos a v. cx.
tomámos posse hoje, solennemente, Jio
edifício do governo municipal, dos
cargos dc juizes districtaes do segundo
districto. — Maseoli Viscola. Domin-
nos Al-.cs da Silvei, Luis Grasio Bcptis-'ta 

e José C_pri«no."
"Alfredo Chaves, 2.; — Mesa «'a Ca-

mara. -Rio. — Communicamos a v. cx-
que tomámos posse hoje. solennemcii-
le, 110 ediíicio do governo municipal,
d«'s cargos de governadores para que
fomos cleiios Saudações. Anionio Car-
doso da SiteB, Santo Prorcdel, Antônio
G&va Pasinalo, Giuscppe e Olímpio
Rangel."

do sr. Pinheiro Jiinior

Victoria. 24 (ás 440) — O sr. Pi;
nheiro Juuinr telegraphou á "Sociétu
Civilc et Obligataire du Banque Hypo-
thecairc Agrícola de,Paris", ao "Credit
'trançaii", 

.conimuiiícüiido ter tomado
posse do cargo dc presidente do Estado
do Espirito Santo c protestando con-
Ira qualquer transacção praticada ou
effccltiada por outro quc, naquella qua-
li.lade, se apresente.

O sr. Pinheiro telegraphou ainda ao
ininislro da França, em Petropolis, no
mesmo sentido.

Foi dirigido um oííicio á directoria
da Lcopoidina Railway e curo á da
Diamantina, ordenando que as r.n.las
quc caibam ao listado devem ser reco-
Ihidas ao "River-Plate Bank".

COMISSÕES 00 SENADO

E.U S. PAULO

Sensacionaes experiências
espiritas

.S". Paulo, 24 (A. A.) — Xa presença
dos srs. .1. E. Macedo Soares, Sampaio
Doria, Emes da Escola Normal, José
Paulo de. Macedo Soares, J. Bittencourt,
cirurgiões-dentistas, Carlos de Castro,
Carlos Nicmeycr, médicos, Adolpho Ri-
beiro, advogado, tenente Coslallat, J.
Carlos de Macedo Soares, Alexandre de
Msccdo Soares c outras pessoas, o sr.
Carlos Mirabclli realizou hontem, á noi-
te, mais uma sessão espirita, na sédc
da Associação Paulista de Cirurgiões-
dentistas, á rua S. Bento, na qual con-
seguiu que vários objeetos se movimen-
lassem, independentemente, sem qual-
quer conlacto physico. Os phcnoincnos
produzidos, por isso, causaram impres-
são extraordinária; mas, de todos, o
que mais empolgou as pessoas presen-
tes, foi obtido com uma lâmpada ele-
ctrica. Colloc.ida a lâmpada sobre um
copo, cm certa oceasião, ella ergueu-se
c ficou cm suspensão 110 espaço e por
alruns minutos illuminou-se tnystciiosa-
mente; depois de rápida cncandesccn-
cia, caiu de novo sobre a mesa, dei-
xando os circumstantes possuidos dc in-
tensa emoção,

O phenomeno foi presenciado pnr
lotlos 03 assistentes c por todos testo-
munhado, com exclusão de qualquer hy-
poihcse de má fé, mesmo porque, o"iruc" seria uo caso humanamente im-
possivel.

Os trabalhos do sr. Mirabclli termi-
naram ahi. O médium ficou esgotado
e o seu pulso apresentava-se accclerado,
como constatarani os médicos prc-
sentes.  ¦ mi-^i_g> » mm .—

EXPOSIÇÃO DE FRUTAS

do Estudo doAdlie.são
Ceará

A propósito da exposição-feira de
frutas recebeu hontem o ministro da
Agricultura o seguinte telegrammã:

"Tenho a honra de communiear a
v. ex. que Estado adiiere segunda cx-
posição-íeira frutos, legumes, hortali-
-as -c produetos industriaes derivados,
que se inaugurará em 9 de julho pro-
.;imo sob .palrociiiio de v. cx. Para
Estados longinqu-os câmaras frigorifi-
cas Lloyd prestarão hons serviços co-
1110 auxilio aos expositores. Cordeacs
saudações. — Bcnjamin Barroso"

n^ai-fii^-cc^-^ti-r.'-^

Alfândegas
Em 1910, um decreto de Campos

Salles approvou a tarifa das Alfande-
gas e Mesas de Rendas devidamente
revistas, surgindo pouco depois a pn-
meira publicação cuidadosa.

'Deficiente que se foi tornando com
o evoluir das relações commerciaes,
em 1915, einprehendia o editor Jacni-
lho Ribeiro dos Sanlos a imprcscindi-
vel publicação, acompanhada de um m-
dice alphabctico e remissivo, organiza-
do pelo dr. Sá e Albuquerque.

Ainda não era tudo... .
Cedo se convenceu o experimentado

livreiro de quc havia ainda serviço
inestimável a prestar ao cominercio no

que concerne ás tarifas alfandegárias
e convidou o autor do Repositório At-

phaberico da Legislação da Fazenda, dr.
Olympip Barreto, á tomar a hombros,
a empreitada de completar a oora 1111-
ciada.

O provecto funceionario poz mãos
obra e ahi a temos agora dada á ""

cidade.
Elle mesmo a diz rigorosamente rc-

vista, annotada c consolidada, dc aeçor-
do com todas as alterações introduzidas
de 19 de março dc 1900 ate 1910, "»¦
clusivc, por leis c acios officiacs pos-
tci-iores, c augmentada das taxas do
imposto de consumo; contendo, cm
appendicc, o regulamento de íacttiras
consulares, o de isenção de direitos, c
dc serviço relativo á exportação de ur-
lisos de producção nacional para por-
tos brasileiros, cm transito, por tem-
torio estrangeiro, diversas tabelia3 de
cálculos de multas, dc gêneros conside-
nulos como inflammaveis, de mercado-
rias que podem ser despachadas sobre
agua, de mercadorias quc pagam anua-
zenagem dobrada, etc.

O programma c de vastidão irrecusa-
vel c sufficicntc para evidenciar a uu-
lidade da obra. quer pela mctliodizaçao
do assumpto versado, que o faz acces-
sivel a todos os interessados, quer pela
orientação intclligente do annotador
pratico (pie a ella emprestou as sua*

' 
Por tudo isso a Tarifa das Aliando-

ora publicada, se rccoiiiiuenda ao
iicrciu c pôde ligurar na mais cui-

dada das bibliothecas,, vislo haver c
editor dispensado desvcllos na -sua con-
fecção material.

publi-

gas,
com

A ImniigraQão de mulilacíos
lia guerra

hora
o sr
con;
ir

, sessão da Câmara, hontem, na
do -expediente, oecupou a tribuna
Gustavo Barroso quc, após varias

derações jitstiflioalílvas, 'enviou á
a seguinte indicação

Indico que a comniissão de Agri-
cultura, considerando os perigos «la im-
migração de menores c mulheres des-
amparadas, dc estropiados e outras pes-
soas inutilizadas pela guerra européa,
lendo cm vista as estatísticas do porto
do Kii'o de Janeiro sobre o assiininto.
diga sobre a melhor íórma do evitar
os perigos decorrentes dessa inconveni-
ente entrada dc iminigrantes prejudl-
ciaes".

A HE FINANÇAS NÃO SE
REUNIU

O dia dc liontem era designado para
a reunião da commissão dc Finanças do
Senado da Republica. Em virtude, po-
réiu, de uão haver numero, esla com-
missão não se reuniu, embora es .respe-
divos relatores tenham vários pareceres
a serem snbmettidos á assignatura dos
demais collega?.

A próxima reunião será effectuaua na
outrf. quarta-feira, da semana vindoura.

_ .-..i »»H»»«ra>«o*>'—
NA H1IPAP.T1CÃ0 DOS

COIUIEIOS

Poi coiideninndo porque
furtava os reeislrados
com, vnlor

Joio Ferr-eira de Salles, senenle da
sétima secção da Directoria Geral dos
Correios, foi processado como respon-
savel por desvio de dinheiro dc regis-
trados co:n valor, durante o periodo de
dezembro de 1913 a janeiro de 1914.
na importância total de 4:7998400.

Isso foi, aliás, apurado em inquérito
administrativo e confirmado no proces-
50 judicial.Hontem, o dr. Pires e Albuquerque,
juiz federal da 2* vara. condcninou-O
a 3 o.nnos c 4 mezes dc prisão, perda
de emprego, cnm inliobi.itação para
cecupar outro durante 12 annos, multa
de 10 "í" sobre o valor do íaríg c mais
nas cusT.s do processoi

COMPANHIA DE SEGUROS VA-
REGISTAS. -- Rua Primeiro de Mar-

•MWKSHÍ-»

A partida do almirante
Hurtado Munoz

A bordo do Ortega partiu hontem
com destino r.o Chile, o viee-almirante
Hurtada chcf4 'do Almiraulado chi-
lcno.

O almirante Hurtado, que foi nosso
hospede por alguns dias, partiu deixan-
do um largo circulo dc relações na nos-
sa sita sociedade. Ao embarque do dis-
tineto official da maitinha chilena com-
pareceram representantes do mundo of-
ficial, o ministro do Chile, sr. Alfredo
Irarrazabal e os secretários da legação,

Bebam CASCATIXHA

Ka Prefeitura
O prefeito assiguou houtein os s*

guintes actos: . .
transferindo os guardas municipaej

Thomaz Augusto de Andrade, do 2
disiricio para o deposito Central ('-'
Municipalidade, c , Carlos de Carvaihu.
deste para o 2" districto;

concedendo jubilação ao professor
elementar Aurcliano Esperança de An
drade Silva; .

declarando sem cff-ito o aclo Uo 20
dc abril findo, pelo qual foi nomeado' sor de musica addido do Insti-prole'•'cr Vianna. Olegario Tava-

logar de professor de mu

THESOURO NACIONAL

Pagamentos que vao
ser efíecíEados

"De accordo com o registro do Triln;-
nal de Contas, o Thesouro Nacional vae
effectuar os seguintes pagamentos:

¦de 1 :i25?oon, a diversos, de forne-
cimentos ao Ministério da Agricultura,
em 1913;

de 2 :ooo'$ooo, a Carlos Maraya &
Comp., de forneciiüCUiOs, em 1915, ao
mesmo Ministério;

de 3 :oS9?ooo, ao Lloyd Brasileiro, de
passagens, cm 1913, ao mesmo minis-
terio; e

de io:ooo$coo, para pagamento a
Companhia Estrada de Ferro São Pau-
lo-Rio Grande, de restituição; e mais
os seguintes, de exercicios findos,:

José Ribeiro Soledade;
Companhia Expresso

a.-.-:: de pi ssoar, da sociedad
x*mfr4m4&+&m

e carioca.

brindes.

Cigarros, ponta' de cortiça, para
200 réis, cora

Lopes. Sá & Comp.
1 « ro * a«.

NO 3HN1STERIO DA FAZENDA

O sr. Cnloseras folsiou
liontem

O sr. Pandiá Calogeras não compa-
receu hontem ao seu gabinete no Mi-
nisterio da Fazenda.

S. cx. despachou em _ sua residência
particular todo o raiftdí«nu> J« •«
pasta.. ,r

1 ipijSSoz,
4 :iojísoo,

Federai;
1:4o,tS.;ctt,
1 :o66ÍG66,

Cunha;
I:233?333,

minha;
i6?9.i3$Sti,

Monteiro:
de i :4Ó2$2oo, á Rede de Viação Pa-

raná Santa Catharina, de passagens ao
Ministério da Guerra, em 1915;

dc 2o:G3.i$CSo, da folha do pessoal
de nomeação do director do Hospital
Nacional de Abonados, relativo ao mcz
de abril findo.

m * m* '» —

Leopoldina 'Railway;
Celestino Gomes da

Antônio Matheus Ca-

ã Henrique Olympio

"UNIÃO POSTAL"

Está sendo distribuído o ultimo nu-
mero desse apneiado periódico, que-ç5ba dc nos visitar,,

res, para .- . .
sica do Instituto João Alfredo.

O ministro da Fazem';:'., despachando
o requerimento do escripturario da Oc-
Treacia do Thesouro em Minas Joa-
miim üon.vs de Carvalho, propondo-sc
â comprar, por io:ooo$uo», o próprio
nacional situado na avenida de Con-
torno 11. 87, cm 

"Bello Horizonte, man-
dou que o proponente requeira por iu-
termeilio da Pç'Li£c'_j} ^jSC;ill

O DIA NAS ESCOLAS
FACULDADE Dlv MEDICINA -- R&

une-se boje, ái 3 1I2 horas da, tarde, na
pavilhão Torres Homem, n 3* serie mediei
rara natar de interesses da tv.rma.

 São convidados para uma reunião no-
je, ás 2 lioras da tarde, no Pavilhão To"-
res Homem os alumnos da .-," serio, mcili-
ca. -pira tratar dc assuavptos que intercs-
eam á classe.

v \cuLD.\nF. ni-."'.miti-:iTo íkjxki-
HA DE FREITAS — Ucuncni-se hoje, ne
ediíicio (h Faculdade, ái 3 borai di ta -
de. os bacharelando! deste anuo, -para .:..•
lor dc assumptos urgentes. .

lA coramissão ceuirjl peje o coaipareci-
iuciUo du iodos.

EXTERN \T0 LYCI-n DE BOTAFO- .
GO — Realizou-se a costumada çlciwp úa
conselho dc nlumnos no conhecido Lxte.-
tialo da ma Marquez de A ..-antes

lisse coasellio ficou constituído pe.os srs..
ICIuardo (lc Carvalho. Milton Vianmi.
Adhcn-.ar Rodrigues Marcos Illgiez dc Sou-
?a Francisco Bulcão Vianna, Álvaro l.ra-
ciicz (.\atonio Nogueira, Jorac Moreira,
1-i-an'cisco Cusm3o Lobo, pela 5* aerir
eymnaáal; Adolpho Alves dc Souza, l.u-
fico Tcixeir» da foaseca^ pela 2* seru:
MisuM Moraes e José Carvalho, pela a"
série e Francisco \'iSlcla, T«.o curso pr.-
mario. . , . .

Este conselho entre outras importar..Cl
iniciativas, com o fim de levantar o nive
moral c iatellcctual «Io Externato e:n q-.<
•íuneciona. res^verâ sobre a fúrj^t <lc rc-
céber o dr. Manoel tíc Oliveira 'iaa, uue
chega no iproximo n-.cz c que fet an «In-
hrineipaes fundadores da Epreza wáticaç^o
(Moderna.



\.-z~-
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CORREIO DA MANHÃ — QuüUft-feira, 25 de Maio dc 191(>

-34 I3E M^IO

Como foi commemorado o meio centenário
da batalha de Tuyuty

„ 
'[^&*2fzm2mm*cmm&3mB^

das creanças, tosse dos moços,
tosse dos velhos, qualquer tosse,
qualquer doença do peito, como
bpenchite, asthgna, coque-
liac-he — cu^asnose cem o

I rt-. r»««-,__«.,,«_, — c°m lü,|s;1 iirat*lür. Domeque ,,,« pri„c. !l0Sp. da
'ei' esquerdft, o chefe de Estado, 'em companhia d-os ministras da Ma múa, da Guerra e do Interior,

assiste ao desfile das tropas;, á direita, alguns dos veteranos que mo ntaram guarda & estatua de Osório

Foi com grande -brilhantismo que sc
i-.miiiiiuoroii lionlem, nesta capital, um
ilos feitos mais brilhantes das nossas
anil», "us campos do Paraguay; e as
homenagens prtetadas ao legendário
••em-ral Osório, o bravo soldado que o
-liri-iu com denodo -a civismo, demons-
iram qnc cllc se tornou unperccivel na
memória dos brasileiros.

Pela manhã, junlo á estatua do bravo
cabo «lc guerra locaram as bandas (lc
clarins du 4" brigada e uma banda de
musica da 6'.

\o meio dia já sr. achavam formados
.vo" quadrilátero cm torno da estatuo
forcas do Exercito. Marinha e Polida
t- os batalhões da Escola e Collegio Mil-
litar As tropas do Exercito, compôs-
US dc unidades da 4* brigada e uma ba-
teria do ;" de obuzeiros, sob o cominan-
do geral do coronet Domingos Jesiuno
de Albuquerque, estenderam-sc cm linha
ao longo do eáes Pharoux; o batalhão
naval, tendo á sua direita o Collegio
e a Escola Militar, se .postava ao longo
,lo Motel de Erance e a Brigada Poli-
dal na parle lateral esquerda dos Pc-
Icgraplios.

Ao mloio-dia chegava a praça Quinze
,1c 'Novembro, o ¦presidente da Rcpubli-
<-,. acompanhado <lo minislro da Guer-
n do dr. liclio I.obo, secretario da
presidência j coronel 1'asso Fragoso,
chefe da casa militar e ajudantes de
ordem, capitão tenente Alvuii. Pessoa,
capilão Carlos lEiras e tenente 1'edro
Cavalcanti. ,. ,

Os clarins das forças ali postadas
tocaram, _ntão, a marcha balida, exc-
curando as bandas mmroiaes o llyniiio
Nacional. , . ,., ,

O chefe da nação foi recebido pelos
ministras do Interior, Agricultura Ma-
,-inlia e Guerra, sub-sccretario das Rela-
cürs Exteriores, dr. Hicnrique Roma-
eiu-i.i, í-epresenlaiido o ministro da Via-
.ão, alias autoridades do Exercito e da
¦Vi-,i-;kI:i, commandantos e off-icialidades
dos corpos da guarnição c dos navios
da esquadra surtos 110 ,porto, e por uma
coinmissão de officiacs
campanha paragunya

veteranos da

S. ex. e sua icomitiv» dirigiram-se
para a estatua do licróc de Tuyuty, col-
locando-se iro seu flanco esquerdo.

N-essc Ínterim, a um toque de clarim,
05 porta-bandeiras das unidades que ali
se encoi.trar.-am, Itomaram Iposição :no
sopé do monumento, formados em. linha,
prestando as forças as continências ao
som do Hymno Nacional e da marcha
batida, .eniquanto que a bateria de obu-
zciros dava as salvas do estylo, no que
foi ;4compan1iada pcHas foiHalczas da

bahia c navios da esquadra.
Terminada a cerimonia, usaram da

palavra o capilão Luiz Deite Sobrinho,
veterano do Paraguay, que relembrou
em phrases cheias de enlhusiasmo e pa-
triotásmo o heróico feito que se com-
memorava, atacando a idéa da retirada
da nossa historia militar das datas me-
moraveis em que se salientavam Oso-
rio, Caxias e tantos! outros valorosos
cabos dc guerra, ü velho militar, em
apoio a essa sua asserção mostrou que
nenhum aviltamento havcnila para a na-
ção paraigiiaya Icom la «ommemoraçao
desses feitos" em que as nossas armas
sairam violoriosas, pois a elle deve ser
lambem cara a recordação dessas da*
ias, que assignalaram o extermínio de
um «lespola sanguinário que aniquilara
as energias do seu povo, leviuido-llie a
miséria e o luto; o tenente Olympio
Gonçalves, que fez um longo e miiuicio-
.0 histórico da batalha de luytily; e,
finailtueiite, o tenente coronel Carrilho,
ipie .recitou umn poesia, análoga ao
facto que se celebrava.

Em seguida, uma companliia dc alu-
11-nos dia Escola Militar foi postar-se
no flanco esquerdo do monumento . e
alii cantou, cm coro, o Hymno Nacio-
nal, que foi entliusinslicamcnte applau-
dido pela multidão (pie assistia a cen-
ínonia.

Depois disso, dispersaram-se as for-
ças, assistindo o •presidente da Repu*
blica ao seu desfile do -passeio que
contorna o edificio, retirando-se em sc-
guida.

O Centro dos Veteranos do Paraguay

Europa. Molest. de senhoras e v.
rias —• Quitanda 11, ás .1 lis. Res.
ranjeirasi 2(13. Tel. 5872, C. U
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O prefeito íaz uma excursão
á Penha

O prefeilo, cm companhia dc chefes
dt serviço da Prefeitura e dos dire-
clores du Sociedade de Agricultura, tez
liontem uma visita de ínspecçao a
Penha, afim de examinar o local cm
que deve ser estabelecido o curso .dc
aprendizagem dc agricultura e lactici-
nios aimcxo á Escola Visconde de
Mauá, com sedo na villa proletária Ma-
rechal Rodrigues.

S ox. e sua comitiva, que partiram
«la Ponta do Caju cm lancha, dirigiram-
se para o porlo de Maria Angu, dc onde
seguiram em automóveis c carros ate ao
arraial da Penha. ,

Ahi chegados, visitou o prefeito todos
os pontos', c, bem assim, os serviços
municipaes daquella 2011a.

S. ex. teve opportunidade de estudar
o meio pratico de installar o curso de
aprendizagem e de percorrer o horto da
Sociedade Nacional de Agricultura e
, x.uiiiuar os differcntcs viveiros de ar-
-.cr,-., frutíferas, cspecinicns floreslacs,
campos para ferragem e experimenta-
ção. Nesse horto, como já dissemos, o
prefeito pretende crear uma secção da
Escola Visconde dc Mauá para ser. fre-
-j_.en.--ul;-' por alun.nos do sexo feminino,
-1C5 quaes será administrado o ensino
«ie horticultura, avicultura, agricultura
« industrias dc laciicinios* aos do sexo--,-jculitio será dado o ensino dc pre-
paro de adubo, plantio, colheita no cam-
.1. (ferragens, frutas, etc.), A secção,
que começará a funceionar desde as
I-rini iras horas do dia, fornecerá ai-
moro aos alumnos, dc modo a que o
111*111.1 n.1,1 soffra grandes interrupções,

Teriniiiada esta visita, dirigiram-se
todos para a estação, onde tomaram um
trem da Leopoldina.

jíí-sr :r«ni fez uma parada cm Man-
gtrinliii. para que. fosse escolhido o local
1:11 |u, em breve será preparado o bos-
qiir de tttcalyptos.

O di-, Azevedo Sodré e comitiva vie-
iam .*.;i'..«hvcl:n, nle impressionados com

que . iram e examinaram.
eoiuiiiva do prefeito conipunha-sc
drs. Álvaro Rodrigues, sccrclario

ex,, Afranio Peixoto, director dc
ue.ão; Miguel Calmon e T.cbon Uc-
da Sociedade de Agricultura; Pa-
, Leão, director do Jardim Bola-

. C'..-*i.i Leite, inspector do ensino
lieo; dr. Plínio Torres, da Dire-

1 «lv Obras, e coronel Souza e Sil-
l.i Limpeza Publica.

A chegada do
Sr. Azevedo

V »* iSl *¦!"' ff
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O sr. Azevedo .

recebeu dos veteranos Üa Bahia O se-
guinte telegranima:

"Officiaea e praças, veteranos do
Paraguay, mandaram celebrar hoje mis-
sa festiva, em commcmoração á baía-
lha d'e Tuyiíty.

'Coníparteeralm o governador, do Es-
tado, o inspector da região, officiacs do
Exercito, da Armada, da Policia e d.i
Guarda Nacional, autoridades locaes e
representantes da imprensa.

O retrato <lo general Osório foi ex
posllo publicamente, preslaiíJo-lhe. hon
ras uma brigada militar".

Bahia, 24 — (Do correspondente)' —
Foi hoje celebrada, no convênio de
S, Domingos, com grande solcnnidade.
uma missa cm acção de graças do anui-
versado da batalha de Tuyuty, man-
dada dizer pelos veteranos do Para-
guay, residentes nesla capiial. Antes da
cerimonia, o padre Anlonio Ferreira
pronunciou uma patriótica allocução
allusiva ao feilo. O templo regorgitava
de rcprcsenlantes de Iodas as classes
sociaes, notando-se a presença do go-
vernador. secretários do Eslado, gene-
ral inspector da região, prefeito, com-
missões do to padeiro Tainoyo, Guar-
da Nacional, todos os corpos da guar-
nição, policia, etc.

Em frente do templo estendeu-se
unia brigada composta do 50o batalhão
de caçadores, esquadrão dc cavallaria.
1° corpo de policia, pelotão dc boy-
scottls, prestando continências ás au-
toridades. Após a cerimonia, foi des
cerrada a cortina que velava o retrato
do general Osório, collocado 110 coreto
do parque da praça Quinze de Noycm-
bro, sendo levantados vivas á Repii-
blica e ás forcas de terra e mar, que
foram enlihusiasticamontc correspondi-
dos pelo multidão.

A mocidade acadêmica, para comnie-
morar a data dc hoje, reuniu-se em ses-
são civica, orando diversos acadêmicos.

Os desesperados
Matou-se, arrebentan-

do os miolos com
uma bala

O estampido dc um tiro de revolver
alarmou todos os hospedes da pens
da rua da Quitanda 6i, 2" audar. Eram
6 horas da manhã, Que oceorrera? O
vizinhos do coiuiuoilo de onde partira o
estampido actidiram ao local o 11111 qua-
dro doloroso se lhes deparou: estendi-
ilo de bruços 110 chão, ngoiiisanto, cm-
punhando a arma dc que sc utilizara,
estava o inquilino. Era o official de bar-
beiro Antônio Manoel Borges, dc 30 a*'-
no portuguez c empregado do Salão
Cosmopolita, na Avenida Rio Branco. O
infeliz era c. sado e certo dia a esposa,
faltando aos sagrados deveres do ma-
trimonio. abandonou o lar, tomando ru-
mo ignorado. O barbeiro curtiu . pro-
liindanicntc a separação c tuna tristeza
dolorosa se apoderou delle. Aos ami-
gos dizia que cedo 011 tarde arrebentaria
os miolos, com unia bala. Cumpriu a
risca o que dissera, matando-se sem
deixar nenhuma declaração escripta.
Sabcdora do caso, n policia do 1" dis-
irieto compareceu ao local, aipprclien-
dendo a arma de que se utilizara o des-
graçado c cm seguida removeu o sai
cadáver para o Necrotério,

O seu enterro terá logar boje.
_¦ 1 mmmtmm Ü^tS>-^$*t^1im,i ¦¦ -—

A's qulntas-fcirí-S. Succulcnta Feijoada,
ás 9 da manhã, só na CABAÇA GRANDE.
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EM SANTOS

Os grandes crimes

O caso Mendes Tava-
res na Corte de Ap-

pellação
O incêndio a bordo do;

"Austrália"
Acerca do incêndio oceorrido ante- [

hontem a bordo do paquete inglez .-íiw-
tralia, que estava no porto de Santos, .
descarregando, o minislro da Marinha | co.idcttmado. pelo, jury,
recebeu hontem o seguinte télcgrahinia,

O ilcfando crime levado a effeito na
calçada do Club Naval no sabbado fali-
,.iico, e pelo qual foram responsabili-
lados Quincas Bombeiro, o sr. Mendes
Tavares e João da l.stiva, volta ainda
a occupar a utteiiçiío dos juizes.

Como sc sabe, Quincas Bombeiro,
recorreu para a

1 ):L Câmara da Corte dc Appellaçâo, pro-
... 1 -, ,i_ cediiiM-ilto que teve o promotor publicodo capitão de mar ç gucr a oa dc |

Barros Barreto, capitão daquelle poi to. I .... • '
"Incêndio paquete inglez Auslralim ^causado pela explosão de uma lam|»ada .,; , , b ü, ]o (, ,-de kerozene .10 porão dc avante, quan-, ,ldvogallos A,aIib'a dc ,..,r;1 -

absolvido,
lím sessão dc hontein foi a appellaçâo

dos
dc

i mural

do estivadores descarregavam jma
Fogo foi dominado após 12 horas de
extraordinários esforços pelo pessoal do
"destroycr" Multo Grosso."

O chefe do .Estado-Maior da Armada
recebeu tambem do commandante da-
quelle contra-torpedeiro, capitão dc cor-
veta Frederico Villar, outro telegranima,
assim redigido:"Irrompeu incêndio a bordo do pa-
qu.ete inglez Austrália, causado pela ex-
plosão de herozene no Segundo porão
avante, quando os estivadores porluguc-
zes faziam a descarga. O fogo foi do-
minado após doze horas dt! extraordi-
narios esforços pelo pessoal do destroycr
sob mçu commando, sempre admirável
na disciplina c devotamentó."

- — —a » _ã_> *»e»ii —

demnádo
absolvido.

A Caiu;,
secre t*a,f.

pelo con-
lv. aristo de Moraes pelo
resolveu a coiãa em sessão

SO' «NA CASA roHir.5ri.SK JOi.
kua Assembléa, 4» — é qiu- 5c' ru-

contra manteiga fresca mineira s.ipe-
•o'*: líilo ^$500,

Instrucçáo Publica
O director geral assignou hontem os

seguintes actos:
designando Maria Pinto Lima, para

a Sa mixla do i°, e Olga de Carvalho
Silva, para a 5° mixta do 14";

declarando que os professores calhe-
draticos Noemia Ribas Carneiro, Aze-
neth de Oliveira Carvalho * Nocmio
Santos Míllo, foram transferidos, res-
peiiivauKiilc, para as escolas do 2" dis-
trieto, ÍJ" mixla, 1" masculina. 4" mas-
eulina c não como foi publicado.

Por ordem do mesmo director geral,
deve comparecer á --dírc-ctoriaí a auxi-
.•:,¦¦ dè <¦¦!.;no Rosa Cerliino.

Parc Royal
*COM A MUDANÇA DE ESTAÇÃO, TEMOS

SIDO FAVORECIDOS COM UM ENORME ACCRES-
CIMO DE COMPRADORES NO "PARC ROYAL»

E' QUE O PUBLICO SABE QUE, EMBORA
MUDEM AS ESTAÇÕES, O QUE NÂO MUDA E' O
NOSSO PREGEITO DE VENDER A PLENO CON-
TESTO-DA NOSSA FREGUEZIA, FACULTANDO-
LHE A ACQUISIÇÃO DE TODA A ESPÉCIE DE
ARTIGOS PELO MIiUMO QÜE ELLES SE PODEM
VENDER.

Parc Royal
s_r____tí-:ni-*--a»r_tí*_w^
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11 cerveja itlfinl

M CliNTIíAI, no ülíASII,

Cuneurso piiva pi-nli-
emites

A'? m horas da manhã do dia 26 se-
r,i - ehaiuados á prova oral os cândida-
tos: Jo-é de CnsU-llo Branco. Josc Lei-
tr Xctlo, José I.udi Ha;.ilha, José Mar-
• ui. Canihn, lo..«'' Moreira da Silva,
Jo*é \-c'..uon Alves. José da Silva Tra-
vas-o. o lo.-.,' de Sá Rego'.

T-irin.i supplementar: losé de S
Al,

;.-i supplementar:
IVviira. José T;

dc Ca
Goncta

Iro.

I.il liliilu d'1,1-. Ilollissiino nua-tli». eom i-len moliini'11 por 7S000.S" 11.1 C\S.\ MINI/,
. Ouvidor 11. 71'"¦¦">^_^T>**>_i.-Kl>*-'-— - ¦ -

A expedição a Fernan-
íIg de Noronha

() "JVii'i'"-d" 
já sc com-

nuinicou cmn a ilhan
b recei
.h, C0I.U1

e do Kslado-Maior da Arma-ii. hontem, um radiogranuna.tndaiiic militar dc Fernandoi.e ..ovon.ia, parlicipando que o cruza-¦r 
jiiliroso se eoiiiiiuinic.ua com acsi.i.a,. da«|ii«lla illia, aununciando quenavegava eon-, bom tempo, se achava arc-!.milhas dc- Rio de Janeiro e a centor vinte da ilha da Trindade.

.0 capitão dc mar e guerra Josc I.ilia-
Jui l.an-.enlia Lins dc Souza, coniman-nar.'¦• .la.p-elle vaso de guerra, Iransmit-.111 tani.iem an vice-almiranlc Garnier,por nu, rnicdio da estação de Amarali-"a, na Bahia, outro radiogramnia con-íejjid*) nestes termo..:

Tudo bem: -levemos amanhã, quar-la-icira. chegar á Trindade; communi-camo-nns directamente com Atnaralina
<- Olinda,•¦

-•»*¦ » g» -» tmm»
comer um polvo fresco*-_Z___™_!_!ini CABAÇA GRANDE.
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Só hontem elles llci.vn-
n í.nii o íuw.i) portoi'vix.r.!, hontem pela manhã, o nosso

cno, com destino a S. Vicente, sc-
Kiuiüo o passe tirado na Capitania do
' onc. a esquadrilha de rebocadores rus-
sus, (|tn- ;.iy,]* esteve ancorada iluranie
alguns dias.

It ot;zí' refroeadores nue coítipõeni
aquella esquadrilha foram adquiridos
J°. 

(--"*l'e. e não na Arícntiaa, conforme
íoi noticiado, segundo cot Informou
pcss«"» competente

O "Arauttaya", (pie deve chegar h«*jc
ao Rio, traz a seu bordo o dr. Azevedo
do Amaral, durante muitos annos nosse
correspondente em Londres e rccinte
mente expulso da Inglaterra por causa
do conuucntario (pie fez em nossas co-
lumnas ao celebre caso do "Ilaralong"

Apezar d- todas ns sympalhias que
os alliados inspiram ao nosso publico,
não deixou dc lbe causar má jmpiessão
esse aclo do governo britannieo, evi-
cientemente violento, pelo modo como
foi executado.

Sabe-se que foi concedido ao dr.
Amaral o prazo insignificante dc vinte
e quatro horas para deixar o território
hrilannico; esse prazo íoi d pois proro-
gado.

O que, porém, parecia uni aclo de
clemência íoi apenas um pretexto para
ns autoridad&s inglczas .-tormcniarcni
o nosso correspondente cm longos inter-
rogatórios, ainda não trazidos a pu-
blico, nos quaes ficou mais unia vez
patente a opinião pouco lisonjcirn Jllte
sc tem na Grã-Bretanha dos paizes 

*sul-

am, ricanos.
Com effeito, ,. auloridade que dirigia

os interrogatórios, e talava, .portanto,
nu nome do governo, decla.ou que 

"não

era crivei que. num paiz como o Brasil,
o publico se interessasse por ,poli:i"a
européa a ponlo dum jornal manter um
correspondente especialmente para Ira-
tar do assumpto."

IV clara a intenção da autoridade in
gleza, mas inepta, porque o sr. Amaral
occnpava ha cerca dc dez annos o car
go de correspondente do Correio em
Londres, tratando quasi que exclusiva-
mente cie poliliea internacional.

Todas ar insinuações do representai!-
tc do governo britannieo foram recebi-
das com altivez p.do sr. Amaral, que
a todas respondia com firmeza própria
«lo seu caracter c sua culta intclligencia.
Percebendo, cmfiin, a lealdade do ho-
-.vem que perseguiam, as autoridades
íiritannicas deixaram a iprcsa. não sem
commettcr mais uma violência, que a
intervenção trouxa do sr. Fontoura
Xavier uão pode e\i'.ar.

Tendo o sr. Amaral manifestado .1
intenção de partir para a Hollanda, o
governo inglez. como se sabe, declarou
que elle só sairia da Grã Bretanha para
o Brasil, c ainda nam paquete que ar-
votasse a Union Jack.

Terminando sua viagem no Ara-
guaya, acaba para o sr. Amara! o pc-
rioclo em que sentiu o inconveniente
ele se ir dc encontro ás idéas apaixo-
nada? que a guerra incutia á um povo
como o inglez. O erro do nosso corre-
spondente foi julgar que. apezar da
guerra, se conservaria o ambiente de
respeito á liberdade d«- pensamento,
característico da Grã-Bretanha.

Assim, encarava os incidentes da lu-
ta com imparcialidade e elevação, vri-.i-
cando ora um ora outro cios adversa-
rios «íue se medem no terrível conflicto.
Não foram os efieiios possíveis dessa
critica que irritaram o governo inglez;
foi a sua evidente justiça que lhe fc-
riu a susceplibilidade.

A expulsão do dr. Azevedo do Ama-
ral trouxe, entretanto, para nós, que
trabalhamos nesta folha, unia grande
vantagem: «a dc termos, d'ora em
deante, como no.-*o companheiro dc
toilos os dias, 11111 jornalista culto, in-
dependente e brilhante como poucos,
que sc têm dedicado aa serviço do Cor-
reio da Manhã.

Fiiltii dc luz
Or. moradores da rua André TiiiM,

r.a estação de Ramos, pedem-nos cha-
memo3 a attenção da Inspectoria de 11-
luminaçfio Publica para a falta dc luz
r.a referida via publica, que se acha
entregue, devido a isso, á penr espeeie
dc malandros, que ali praticam toda
sorle de iiunioralidades...

Urge, pois, uma providencia, a -bem
..<-¦. famílias mot-adoras no logar.

.c*l-**v

Na S. N. de Agricultura
as duas i.rcirarõiís de

iio.vn._i
Teve logar hontem a reunião semanal

da directoria da Sociedade Nacional dc
Agricultura. Na ausência do scu presi-
ilentc, sr. Lauro Müller, foi essa rc-1 —
união presidida pelo seu substituto lc-1 Çemos hontem publicidade a uma li-
cia! nue declarando abertos os trabalhos,; ..'ira entrevista que nos foi concedida
..formou que em commissão estivera! pelo depulado estadual pelo Paraná, sr.

com o presidente da Republica para 1'ltnio* fitarqttes. Nessa 'breve .palestra
Iratar do prazo dos descontos do Banco s. ex. lembrou o alvitre, para dirimir a• ¦ ¦• ¦ - velha c irritante questão de limites, de

os.
podia

passar em silencio; devíamos ouvir por
isso a opinião de alguns paranaenses dc
destaque.

.Kis aqui, em pouca? palavras, resu-
mida, a entrevista que oblivemos do dr.
Brasilio Luz, ex-represcníanle do I'a-
raná. na Citmara «- no Senado, e poli-
lico de real valor nn sua terra:

— Que pensa v. ex. da intervenção
do presidente da Republica, para solu-
ção da questão de limites entre Para-

ná e Santa Calha-

do Brasil questão que íoi favoraveliucn- velha e irritante questão de linn
ic decidida por s. cx. I sc fazer n fusão dos dois lístad"O 

dr Calmou mais uma vez enaltece Tão palpitante assumpto não

só na CA-
Sá. 13—15.

Na act.ialidrule, pensão _i 6u$,
IIAÇA GRANDE: tv. Mem tle'__... ,,__,-__¦ -_ga-v.xaBi--.ci ma"Sêmícta" dá hoje ;i publico mais
um magnífico numero, profusamente il-
lustrado c cheio de reportagens inter-
santes dos últimos acontecimentos.
-— -,,.- 1 »-*<tQ^><_a>-<y-*E*it_.*' ¦ ¦¦¦¦' , --
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o alcance dessa medida e em seguida
procede á leitura do expediente, que foi
volumoso.

Teve logar tambem lionlem. na sede
«la mesma- Sociedade, sob a presidência
do dr. Miguel Calmon, a ullima reunião
da commissão executiva da Conferência
Algodoeira. '

Iniciados os trabalhos, o dr. Miguel •
Calmou conuumiicou-aos seus collcgas
que, lendo estado com o presidente da |
Republica, delle ouvira as mais lisonjei-1
ias palavras para a acção cfíiciente da
Sociedade Nacional de Agricultura e'
«pie s. cx., interessado como está pela ¦
conferência algodoeira, iniciativa da
mesma, acqui_s:ia ao convite que lhe
era feito e promcttia presidir o tscto !
inaugural. Uisso mais o sr. Calmon
que fora cm conimissão solicitar pro- '
vidcncias sobre a conferência, ás quacr.
s. ex. acquicscett muito boamente.

Esteve tambem ua Bibliotheca, onde
feratn alguns represenlanics das diver-
ras instituições e governos junto á cou-
«..¦rencia. e que depois de percorrerem
os vários salões cm que terão logar os
t-abalhos se retiraram plenamente sa-
tisfeilos.

Com relação aos produetos destinados
á Exposição, parece que só nas vésperas
dc sua abertura, aqui chegarão. O mes-
mo se dará, por certo, com os diversos
representantes,

"Obra de Protecção ás
Moças Solteiras"

A ullima reunião
Rcalizou-sc no salão nobre do Col;

legio da Immaculada Conceição, a
praia de Botafogo, presente grande nu-
mero de sócios da "Obra Catholiea e
Social de Protecção ás Moças Soltei-
ras": foi acclainado presidente da as-,
sembléa geral o barão de Brasilio Ma-
chado, presidente do conselho consulti-
vo, que tomou assento á mesa ladeado
pela baroneza de Loreto, presidente da
directoria, e mme. Kebeline Marsone,
secretaria. ...

Ao declarar installada a assembléa
geral convocada nos termos do artigo
quarto dos estatutos, para assislir a
apresentação e discutir o .relatório e
comas animaes referentes ao anno so-
ciai findo, o presidente, depois de se
referir em termos congratulalprios a
presença do monsenhor Maximíano que.
accedendo ao convite feito, prometteu
collaborar na Obra como illustre e de-
dicado membro do conselho consultivo,
agradeceu a todos os consocios o in-
teresse que tomaram pelo restabeleci-
menlo da saude do seu presidente do
conselho consultivo, e em particular as
orações que por esse motivo oiierccc-
ram a Deus. -(

lEm seguida, o presidente mandou
ler o relatório, as contas animaes prçs-
tadas e o parecer que sobre estas ela-
boiou a respectiva commissão, leitura
de que foi encarregado o dr. Fausto
Ferraz, no impedimento momentâneo da
secretaria. . . ..

O dr. Fausto Ferraz passou a leitu-
ra do relatório c contas, sendo estas
acompanhadas do parecer aue as exa-
minou, c que c do teor s.c-uintfeJ, ,..."Reunida a dita commissão. e Iraiiquea
dos todo; os documento- relativos a gestão
do anuo íindo do 1915, íoruni estes cima
dosa o minuciosamente examinados, aclon-
do... todos (le conformidade com. o balan-
ca ner.,1 apresentado, o a cscripto íeita"m ordem e clarezii. Infelizmente os nos-
sos recursos financeiros nao chegaram para
,1. despesas, fcclmndo o anno social com
D déficit dc iwiSio». q«e foi coberto peta
.ontii de -.«cies Suspensos, quo Unira o
anno passado o saldo dc 20:004*45-5.

Como sabem os dignos associados, essa
coma representa n quota com quo a -tom-
ciaçSo concorreu para o, compra do predio
de nossu sede social, a rua Marque_ de
ÒÜiulíi n. 4$. -„

No balanço geral, ora cm exame, nao
figurou a despesa do _-._o.$ooo com a
acuiiisição do malcrial para as elosses Uc
liilguní. daciyln .rapina o, tacliygrupln... ten*
«lo u Associação concorrido com a quanta
dt i:6oo$oou obiida na festa promovida
pelai Irmãs dc S. V. dc Paulo, com an-
xillo das colônias inglczas o .americana*,
e o restante por osinohs c donativos, hntie
estes devemos fazer referencia especial uo
dn quantia du 300S000 quo nos foi remei-
tida pelas suas ultczas oi srs. coiio. (.
condessa d'Ilu, que lá do longe, nao se
esqueceram do uos animar o auxiliar. _

llouvo no anno (indo Brando depressão
ili- nossos recursos finenceiros, assim : a
verba do Coiili-ilniifüii de associados, que
no anno do 1914 rendeu ij:S_!$ooo, o
anno passado desceu a i :9 |.|?5''o; a verlta
de Donativos c csinblas desceu .ilc_ - '.sj&son

;i iioiC$8ooj a verba do iiiiiií-UO Jc car-
lõc.t desceu do.úijjSíooo a 11916ÇS00. c
as..iin ai demais.

A continuar nesta proporção em poucos
anuo* a verba dc Lucros suspensos ficara
esgotada perie itnndo a nossa Associação, o
um- Ueui uão ha do pcrinittir. . _

M' du lastimar que uma Associaçuo cou-
tnndo cm seu grêmio lautos pessoas >lc
posição social e de bastas riquezas,
sintam que se fecho esse anuo social
um déficit tão avultado. Devemos mesmo
ler íi coragem dc dizer que, a nao ser a dc-
dic.-Tção incansável dus Irnifii do a. >i-
ecnlc ,le l-aiilo, o nohieadiinicnte da ümna
superiora do Collegio ilu linniactilada Con-
ccição a rcvercndissinia irmã Ricard, eu-
tairiamos em ciinlnlio da liquidação..

A comniissão espera 01 dignos assocailos
desculparem esla franqueza lão necessária
ueslo momento cm gue uos encontramos,
mas que poderá ser remediado pela es-
pontancidadí. dedicação 11 amor a nossa
bella instituição, digna certamente dç nu-
xilio c protecção dos senhores associados.—
Assisndos — .-l//ir('o Russell. Theodoro
Gomes Bsliinis^aii Lui.: Bousmict.

1'ostos cm discussão, o rclaton-i 11 as
coutas, foram sem delialc approvados tan-
lo um como as oulras. Ponderando o presi-
,'cnle que nesta reunião se devia proceder
á eleição da directoria o do conselho con-
stlltivo, cujo miuidato agora expirava, o
iuii: assim convidava os sócios presente*,
aquella eleição, ipcâiu 11 palavra o dr. Al-
fredo Russell e propoz -\:;c.
etoria e respectivo conselho
tos por acclamacão, pelo que, estando «lc
accor.lo a nsseiiibléa, se verificou que fo-
rum acchnmdoa os scguiiilcs sociol para
membros da directoria c conselho uo tncii-
nio que hoje começa. Assim foram acela-
mailos, para a directoria: dircclor. cspinttm.,
o rcvdo. padre Eugênio Pasquicri presi-
dento honorária, a sra. condessa Monteiro
de liarros; vice-presidente honorária, s.r.i.
•d. Germana llarbosaj presidento cffccliva,
o sra. baroneza do Loreto; vicc-prcsidcnte,
a sra. d. Regina S. .luan; thesoureira. a
irmã Ricard; primeira secretaria, mine. Uc-
felino; segunda, a sra. d. I.conor de Aze-
vedo; terceira, d. Maria lavora; tliesou-
rciro-adjituto. sr. Servido Dourado. Para

conselho consultivo: o liarão do Rrasihp
Machado, que foi acclamado presidente, sob
proposta dn baroneza de I.oreto; conselhci
ros: monsenhor Muxiniiano Silva, rcvdo.
padre dr. loão Giialb.rlo, rcvdo. padre
i.niilio Rcviault, drs. Theodoro Gomes,
-Icrnardino Rodrigues, conde Paes Leme
conde de Affonso Celso Jeronymo Montei-
ro, Pmliiíi Rezende, Alfredo Ruscll, \nfÇ
1'. de Gusinfio Lima, lmusto ferr.iz, l;.nii-
lio Gfaiidinasson. lielisario T.ivora, Lsia-
lislau lloiisquet. Alberto Carneiro _ da
Cunha If.óo 11. de Campos Tourintio, l-.neas
Carrilho, dcsciuharcador lilviro C.-irrillio, e
01 srs. Leopoldo ,1c Noronha, 1-crnando
Muniz 'Krcire, commamlante .Níulícr dos

Walson. Torgiuio Kibeiro,
.-. e Carlos Marques da hil
baroneza «lo Urasillo .Macli.i-

,1a Gloria Dourado, Rosa-
Celoítina t.randmas-io». An-

ires de Souza. Maria Luiza
. Anna Ki:;_...ik1--. Uui/a Sc-

Lago, -Marianiia Tii.mié ,1a

Deutsch-Suflaiiierkaiiisclie Bank A. í

msmmM ili im .__tt___tT^w.trwrwt-

(Banco Germânico
Atue rica do Snt)

MIO DK JANEIRO

Rua !'• de Março, õ7
Faz lod.is as operações bane»-

rias e abona os seguintes juros:•Em conta corrente de
movimento
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MOVEIS A PRESTAÇÕES
CAIXA ECONÔMICA

;Ínta Sardinh;
«...U.ri- ,lo r.o"

, actualmenle
} mercado.

FORMICinA PASCHOAti — O
iiaior amipo da lavoura; (.¦iicontra-st
iu todas as casas dc primeira ordem

¦ esta annita 1 p d** tndns nc Est-ndos
» im m > l^"'¦¦¦|| 

POllQrií FOI A_M|LT.V ?

X0111 o« iiroptios fiscaes
estão tio accordo

Fomos lionlem procurados pelo ven-
dedor nmliulantc dc docc« . Antônio
Maria, n"c se queixa do seguinte: es-
tando elle, ante-lionlcm. á 1 i\2 hora
iia tarde, na Avenida Salvador de Sá,
apregoando a sua mercadoria, acercou-
se-lhe nm fiscal, ipie o multou em
10S000... devido a eslar (disse o fun-

.V narnilnvcl Impressão dc
um visl(i'inl.c

O coronel Ludgero dc Souza. Caslro,
ipie veiu a «sta capital conferência!*
com o ministro da Fazenda, solire _ a
inslallação de diversas agencias da Cai-
xa Econômica dc S. Paulo, da qual é
presidente, em algumas cidades daquelle
Estado, visitou, hontem, a nossa Caixa
Econômica, cujo edificio percorreu em
companhia tio scu gerente, dr. Horacio
Ribeiro da Silva.

Depois de visitadas todas as secçõc3
e examinados os serviços á cargo das
mesmas, s. s. manifestou ao dr. Ho-
racio Kibeiro da Silva a sua grande sa-
tisfação de ter podido, de risit, apre-
ciar o desenvolvimento da Caixa Eco-
nomica o a forma modelar por que os
seus funecionarios cumprem os seus
deveres.

O presidente da Caixa dc S. faulo
declarou qr.e dc volta áqucllc Hstado
terá occa«i."io de COIIimnnicar aos SCUâl -^„/-/ r*1„1.« Chocolate, bombon»

a agradável Cafe üloDO, fino9 e'

-cionario municipal) sem paletotl
Indo á agencia do i;° disiricto do

Espirito Santo, ali cou firmaram a mui-
ta, mas... por andar pelo passeie,
quando tal faclo não sc deu!

Em que ficamos, então? Porque foi
a multa?

Seria bom que a auloridade compe-
tento tomasse conlaeimcnío «lo caso
para evitar, dc futuro, multas tão am-
bieuasl

m» * C» » *¦

collegas de administração .1 agi*
impressão <\nc leva tia sua visita.

CIMENTO Gililis. i 11 -
ir 1 c z. —

Tel.uhone 831. Central. —- ltun
Sniiln T.u/.ii. Ü02

— PAULO PASSOS & C. —
— » — « 

Do dia 1 do corrente, até h-n-.cin, :
Rccebcdoiia do Districto Fcd ral arre
cadou a quantia de 1.S91 :_|0iÍ4si, ten-
do arrecadado em egual periodo do an
no passado, a dc 1.703:6o6$368.

Isoladamente a renda de lionícin ini-
portou em ;7::it?io3.

CASA BOITEUX — Casa especial
de tapeçarias. Uruguayana n. 31.

1 ,i> aa o —

fantasia
rhocolat.. só dc Bherins & C*. r. 7 Sct. 1

dr

CASCAT1XHA 6 a corveia ideal

O Tliesouro Nacional vae pagar a
quantia do 10 iotvíi-oo, proveniente de
aluguel de 11111 navio ;í comniissão dc
Saneamento Oswaldo Cruz, no Atnazo-
nas em ioir.

 m» » ¦_» < m,

O minislro da Fazenda, attendendo
ao que pediu Selda Potocha, autorizou
a saida da Alfândega desta capiial dc
vários produetos de perfumarias do
fabricação da pelicionaria, vindos de
Lndrea, -sciiíIo previamente affíxadas
nos di*.o> producios etiquetas indicando
o paiz dc origem,

Todas as Noivas c't!,^S
-e-.i« ensovaes no PALÁCIO DAS NOI-
VAS; rna Uruguayana n. Sj — Rio —
Peçam calai,gos.

m+m-m-+ m. —
O oue a CASA MUXIZ aaianti*:
a sii.x-iioi-i.liHlp dos sons ar*
tisos o niodiriilad'* de preços.
Ouvidor n. 71 — Tel. 4170.— » » » ^
O ministro do Interior mandou retnet-

ter ;io Archivo Nacional 19 livros pobre
exames preparatórios realizados no Es-
tado do Rio Grande do Norte e 44 vo-
lumes contendo provas escripías ref*-
rentes aos mesmos exames.

Muilo acertada
e a única capaz de
dirimir pacificamen-
to essa irritante lu-
fa, que lem preju-
dicado de modo 110-
tavel o progresso, e
alarmado a popula-
ção do largo trecho
contestado. A revo-
Uição e a série ue
crimes, que ali sc
verificaram, lia pou-
co, foi uma coii.e-
quencia desse máo
istado de coisas.

Nem o governo do
Paraná, nem o de
S a 111 a Cai.i.-iina

promoveu ou acoroçoott o movimento
sedicioso, mas nem um, nem outro pô-
dc rcpriinil-o. A acção de qualquer
dellcs encontrava obstáculo nas pro-
vcnçõés do oulro; e só conseguiu dar-
lhe fim o governo federal. A interven-
ção, pois, de presidente da Republica,
com o prestigio do seu cargo e a im-
parcialidade que sc lhe al-tribuc jusla-
menlo. será patriótica c cfficaz. Accei-
tal-a-ão todoá, já, Iiujt*, qtiusi equipa-
rados nos argumentos e razões que
exliüiun em prol dos seus direitos. Os
meus conterrâneos lembram as. cor.-
quistas dos paulistas, — seus maiores;
a sua posse primitiva, c a obra de ci-
vilização, iii Jiíii, no território cm liti-
gio; os catharincnses appellam para os
accórdãos do Supremo Tribunal, dedu-
zidos de obscuros c complicados alva-
rás, canas regias e decretos dc reis c
vice-reis de Portugal.

Já um dia entregámos a solução -lo

pkiio a um vice-presidente, .0 sr. Ma-
noel Victorino; damol-a, hoje, ao sr.
dr. Wenccsláo Uraz. Será o fim honroso
de uma longa luta, sein. tréguas, por
veies sanguiiiolcnta, e imprópria entre
íili-os de uma mesma pátria.

K a idéa do dr. Plinio Marques,
da fusão dos dois Estados?

Inacceitavel, na minha opinião.
Dois gr-indes territórios despovoado*,,
ciu grande parle, ainda sem estradas
e fáceis conimnnicaçSes, não poderiam
ser f.-C-iiient-- goi-ernados ¦ ,por uma
só auloridade superior. Foi. exacta-
imentc par.i. facilitar a administração
<lo largo território paranaense c para
promover o seu progresso, que se rc-
solvou separal-o de S. Paulo: c então
era elle, apenas, nma vasta florestal
Depois, a Índole das duas populações,
os scus costumes e inclinações se op-
poriam ao -alvitre do illustre Dr. P.
Marques. Pense bem s. ex. nas diffi-
culd.-des' internas c externas, legaes e
moraes, nos embaraços de toda a or-
detri e mesmo nas delongas dessa ten-
-ativa... Mesmo na terra que o ele-
cen. ha pouco, seria o digno paranacn-
se derrotado se appcll.isse para «in*.
plebiscito. Sofframos com coragem a
ablação, com que nos ameaçam, .desse
membro do nosso organismo, já que
isso é indispensável ;i nossa paz e pro-
gresso: a cicatrização da ferida, em-
bora de:nor...la. se ha de fazer um
dia; mas resi.íamos á abscirpção. á
morte, ao desippareciintmo desse for-
moso Paraná 1 E' sii para o manter-
tn-os vivo qne nós o deixamos ..nipn-
tar!... Nego ao sr. Plínio Marques o

Silva, lacyiilliii Soiitn, Matia I.uiza Dcsiay
An-¦ . D'.' 1 i.-.!ii*. '"'¦. -,|'' i"1 M;l!l'' '"''V '

Stella dc Varo. Amclia Itiltcneotirt, Ailelin
Cosiall.it Macedo Sores c as irmãs Auto.
nictte. Francisca, Viecncia, Rosa c Julia.

O presidente declarou empossados os
membro, da directoria o do conselho con-
siiilivo ora eleitos, u concedeu .1 palavra
no «Ir. Gusmão I.ima une. enaltecendo os
serviços prestados á "Obra" rela primeira
secretaria pediu c obteve qua nesla acta
sc consignasse um voto d«- menção.

Durante a reunião o presidente se. «-..«•¦
ri-u por ve:'.-*""; c com merecidos clogioa
ao sr. Servido Dourado, (pie, desde a
inicio da "Obra" tem prcsiado constantes
e desvelados serviços, tudo 11,1 intuito «Io
.propulsionar os trabalhos da "Protecção.

 mmmO«fr«t& ¦•» wW''
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A MUNDIAL
Sorteios 0111 25 ilo COI'. ns 1 lis.

Só concorrerão apólices atiitcs

Pi-i-niios p.igos: 397:C51.S."00

TRTBUXdTi DO .iniY

O .iiilsiinioiito do Jimilr-mirerante o tnibunal popular, fon hon-
tem submettido a julganftnlo Hugo
José de Ccny, que, á. rua Rio d«* Ja*
neiro, 110 morro «ic Santo Anlonio, a
11 de julho dc 1013. após uma discus-
são com sua amasia, desfcchou-llie ai-
guns tiros de revólver, ferindo-a leve-
mente.

Instaurajlo o respectivo _irocc;so e
pronunciado, Hugo cnlrou hontem cm
jury. sendo condi ninado .1 ttm anno dc
prisão, viiío ter sido o seu crime des-
classificado para ferimentos leves.

 1 » _¦ * — 

Lisjhoa, y de maio dc 1916.
Apezar do sr. Affonso Costa ler pro-vocado uma reunião da maioria demo-

cratica, com o propósito de aetivar os
trabalhos íiarliijncmares, 'a iyerjl.ide é
que os conspicúos congressistas conti-
miam fabricando com lentidão as leis
do paiz, excepto nos casos de alia gra-.¦idade,

A discussão dos orçaníenlos conti-
nua morosa e é de presumir que ainda
dè para bastantes sessões.

iDizem os entendidos quo os trabalhos
parlamentares serão encerrados em 15
do conei-tq o reabertos cm 13 de
junho, para a votação completa do or-
çamcnlo. Será assim ?

Tudo depende da aclivid.idc dos ide-
putados e senadores nestes próximos
dias.

De politica pouco se fala. O sr. An-
tonio José de Alufeida passou uma tem-
porada 110 Alei-.iiejo c depois de rc-
gressar a Lisboa outros incidentes ma-
giros desviaram a sua attenção de mol*
de a põr de quarentena esles tuiseros
assumptos de regodori.-.

No entanto, é notório que alguns evo-
luclonistas continuam mimados pelo fa-
eto de não compartilharem dos logares
administrativos que, coino se sabe, são
.Ia exclusiva confiança, do governo.

Apenas foi substituído o governador
civil por 11111 indivíduo «pie nem é ca*
raotcristieamenle democrático nem.evo-
liiciouisla: está eom os dois partidos.
Outros tevolticionislas curagls não ético-
breni o scu desamor com o sr. An-
ninio José dc Almeida, poslo quo em
escasso numero.

O sr. Celorico C.il, por exemplo, nas
colações dos ¦projectos apresentados
lio Congresso, eslá sempre con; as op-
posições a ás vezes fica sozinho, ou
acompanhado pelo representante dos so-
cialistas,

O governo propoz ti sus*
pensão de enrantins

Alguns grupos avançados dc Lisboa,
que eslão de guerra liberta ao governo,
não perdem todos os eaisejos «Ie o ferir,
embora as estocadas possam por ventu-
ra cair cm .pleno peito do paiz, atten-
lendo ao grande mon vento histórico que
vam-õs atravessando,

Limitam-se essas opposiçúc., privali-
vas da capital, a lançar mão do boato,
lo tcrrivçl boato, par.a alarmar, o espi;
rito publico, se-.n que, todavia, até
agora o tenham conseguido, felizmente.

Não sabemos se íoi para fazer.face
a esses irrequietos grupos de Lisboa
que o sr. presidcnTo do conselho na
jiiinla-fcira passada apresentou ás duas
•asas do Parlamento uma proposta de"ei autorizando o governo a usar da fa-
cuidado constante do arligo 26" da
Constituição, a qual se refere á decla-
-ação de eslado de silio o suspensão
de garantias num ou noutro ponlo do
território da Republica ou cm todo cllc,
conformo as otrciimsiancias,

O sr. Costa Junior declara não votar
a proposta sem que o governo diga os
motivos que o levaram a trazcl-a ao
Parlamento.

O sr. Brito Camacho com impcccavel
correcção assegura ao governo a vola-
.•ão da proposta e a sua cooperação na
manutenção da ordem c dá-lhe plena li-
herdade para explicar, sc o entender, os
motivos que determinam! a suspensão
de garantias.

O sr. Anlonio José dc Almeida diz
-pie não é por motivo internacional que
•) governo pede autorização para sus-
pendor as garantias ;l mas ipóde ser
-inciso manter a oi-J.mi alravez de
tido e por isso o governo preiende que

lhe seja concedida a autorização pe-
lida.

O projecto foi approvado, com exce-
nção dos volos dos srs. Celorico üil c
Cosia Junior. .

No Senado obteve o projecto egual
votação, dc fórm-i qr.e no dia inimcdia-
;o a folha official publicou o referido
•irojecto. sem que ao certo pudéssemos
saber o motivo determinante desta me-
lida,

São presos etn Lhboa va*
rios indivíduos

Todavia, na madrugada do dia linmç-
diato, sabbado, .. do corrente, a policia
vigiava a easa dc vários indivíduos co-
nhecidos como affeiçoados mais 011 mo-
nos aos syndicali-.as, sendo depois pre-
sos por motivo dc ordem publica os in-
dividuos Pedro Muralha, João de Deus
Guimarães, José Fons;ca de Carvalho,
losé Antunes, Alexandre Fernandes
Vieira, José Anlonio de Mello c Silva,
João Gregorio, José l.ourenço Flores,
Eduardo da Silva Freitas, Antônio Fi-
gtiuircdo, Francisco Vianna, G.itnualdo
Ncponiuccno Ajuda, João Joaquim Ri-
beiro, Abel Duarte, Manoel da Costa
Caiei e ou!ros.

Alguns desses indivíduos foram uc
tarde postos em liberdade, ficando ou-
iros presos a bordo do "Malange".

Ante-hontem estavam naquelle vaso
de guerra uns vinte indivíduos.

Uma commissão procurou o sr. go-
vernador civil a quem pediu providcn-
cias no sentido de serem resumidos a
liberdade.

F.s'.e acontecimento pr.s-ou desaper-
cebido á maioria dos cidadãos de Lis-
boa, porque a imprensa na sua unam-
uiidade nada publicou sobre o caso.
..nono. vimos umas feiras referencias

OASCATIXÍl.V 6 a cerveja IdéiU

Buenoè Aires está sem
automóveis

Biicn-i Aires, 24 (A. A.) — Decla-
raram-se cm greve os chatufeurs dos
cairos de praça, os quaes exigem que
o governo consiga da Companhia íerro-
Carril do Sul permissão para o? auto-
moveis entrarem na estação da Consti-
'uição.

¦TT-, ? U» - mm-

A LA CAPITALE
Continua

preços. C,

meu voto.

fazer grande reducção cm
isas, camisetas, ceroulas,

collaritilios, punhos, pyjamas, meias,
luias, etc., ele.

Ariigos dc *>r:i**«..i*a qualidade com
enorme abatimento. Gravatas de seda
dc lSsoo a 3$500. S. Carvalho «3- C„
proprietários. RUA DO OUVIDOR,
161. __- v m * >*"-
em MAimin

O sncce_.o do uiiiii ar-
tism brasileira

¦Madrid. 24 -- ÍA. A.) — A conhe-
cida artista brasileira, mme. . Cândida
Nova Kcndall, realizou tnn interessan-
te concerto no Theatro da Comedia,
tendo alcançado grande sticctsso.'

A riiiiiha da Hespanha r as infantas
[assistiram ao cencer o, applaudindo a
I ilisiincta a.ríis:a.

M
nos jornaes do Porto, mas que nao cos-
tuinatn ser lidos na capital.

Hontem, o sr. Antônio Josc de Al-
meida respondendo ao deputado Moura
dos Santos, que acusou o governo de
mandar os presos para o porão e ali
iratal-os com desamor, disse tpie as re-
feridas prisões se realizaram por sc
saber que estavam plr.tic-.das pcrtttrba-
.•Oes de ordem publica.

As garantias não foram _suspensas
por o governo o não '.cr julgado preciso.

O presidente do conselho disse ainda
que o governo tc::*. o dever de manter a
ordem e portanto usou dos meios que
julgou convenientes, subnuttendo a pri-
são preventiva somente aquelles que fo-
ram julgados agitadores.

-O ministro do Interior interveiu no
debate, declarando que o governo tem
pelas garantias individuais o respeito
,jtte tiveram os outro;,.tendo as prisões
sido feitas em harmonia com.a lei.

As investigações têm decorrido cem a
maior rapidez, sendo postos em liber-
dade todos os que se reconhece •estarem
imioccntes. Os outros serão julgados
oclos tribunaes militares. Diz ainda o
ministro do Interior que nunca e.\i.'.i-
ram máos '.ralos a bordo. Xão sabe sc
os alojamentos a bordo são . ou não
bons. mas parece que náo seria possível
rcccbel-05 a todo. na câmara do com-
mandante.

O sr. Antônio José de Almeida vol-
tou a falar, mas para tralar de assum-
pto diverso, pois qttc se referiu ás

As Victorias portiisuozas
rm África

Ainda o assumpto não era conhecido
pelo governo em totloí os scus detalhes,
mas aguardavam-se informações do go-
vr-rnadcT de Mo-saíi-biquC- Apenas s*í-
Ida o governo que o local onde se deu
o encontro entre portuguezes ' alie-
mães íiea no norte <lc_ Kjonga o que
prova .1 oecupação effcctiva daquelle
território allemão.

Todos os representante- d-* parlidos
se congratulam cora a vicioria dos sol

• dados portuguezes.

Militares mobilizados »
imitir

Os jornaes desta capiial publicaramlia dias a seguinte nota offieiosa:"Podemos informar que não foi dis-
pensado nenhum dos militares mobili-
zados para partir para a África.

.Suscitaram-se, é certo, algumas du-
vidas sobre uma circular que dir. res-
peito á dispensa temporária de militares
convocados para uma divisão de inslru-
cção e. que foram esclarecidas hoje peloseguinte telegramma e circular do Mi-
nisterio da Guerra:

Copia do telegramma expedido em 3
dc maio aos cominandaiiles da 4", 5"
7" c 8" divisões do Exercito:"Constando a este ministério ,pio dei-
xarani de ser nomeadas ú expedição a
Moçambique praças que se acii.,n e>tn-
dando, o exmo. ministro manda dizer
a v. ex. que por motivo algum taes
praças devem deixar de ser nomeada!
110 serviço dc expedição sempre qu lhe;
pertença, (a) — Anlonio Guerra, ma-
jor."

Cp/>.'ií da circular: "Tendo-selevanla-
do duvidas sobre ns dispensas quiactualmcnte podem ser dadas aos mili
tares em caso de mobilização, s. ex.
o ministro da Guerra encarrega-mc d<
dizer a v. ex. o seguinte:

Io — As mobilizações realizadas -m 5
realizar, depois da declaração da guerra, são consideradas como mobilizações
fxtraofdinnrias.

a" — Quando se Irate de mobiliza,
ção para campanha, como o caso das
unidades .nomeadas a partir para .1
África, só . serão dispensados de
apresentar iuimcdiniamente os niilitarc.
que se encontram nn situação e condi-
ções mencionadas uos artigos 1.1" 1
44°, da 3" parte do Regulamento da
mobilização do Exercito.

.3° — Quando se trate de mobili,;-
ções para preparação ou in..i,««eção ini-
litar, como é o caso da divisão ile
Instrucçáo, serão dispensados de s.
apresentar ininicdiatamcnle, além do;
militares a que se referem os artigos
cilados, os que forem policias ou nue
pertençam ás tripulações dos navio;
portuguezes e os que estiverem estii-
dando, ua certeza, porém, que esles ul-
tinios apenas poderão ser denioradi i
pelo prazo niinimo de 30 dias."

Unia visita da missão naval
Os jornaes dc liontem publicaram a

seguinte noticia:
Os officiaes da missão naval ingle-

za que entre nós se encontram visita-
ram hontem o Club Naval de Lisboa,
onde lhes foi ofíereeido um copo ile
agua, agradecendo a visiia o sr. d.
José de Noronha, do conselho dircclor
daquelle club.

Respondeu-lhe o distineto official \V.
A. Wesegarth, que, cm termos deve-
ras honrosos, distinguiu o Club Naval
dc Lisboa pondo em destaque a nobre
e patriótica attitude dos sócios deste
club que 110 aclual momento eslão pres-tando relevantes serviços na vigilância
da barra, terminando por um vchemei,-
ie "liurrah" ao Club Naval.

No livro dos visitantes inscrevera'.,!
as suas impressões com a seguinte plua-sc: "A genlileza c hospitalidade pres-
lada pelos membros do Club Naval
deixam profundamente gratos os officiacs
da missão naval ingleza".

A' saida vibraram os prcsenlfs cn
calorosas manifestações de cntlnisiasino,
sendo acompanhados os visitantes até a
porta da rua por todos os sócios, que]
ergueram vivas á Inglaterra, aos offi-
ciaes da missão naval ingleza. etc, a'
que elles responderam com vivas ao
Club Naval, a Portugal, etc.

Ficou aprazado um passeio no pn-Ihabolc Nautiltis, conforme o desejo
que. manifestaram."

Auxiliares do defesa 111.1-
rltinia

A folha official publicou lionlem um]
decreio determinando que, nus acttiaes
circumstancias, todo o pessoal emprega-)
do na defesa marilima deve ser muita-;
rizado, sendo creada unia secção de de-5
fesa marítima, constituída pelos tripu-j
Iantes de Iodas as barcas de marinha'
mercante, empregadas no serviço de!
defesa dos porlos e barras. ,

.0 referido decreio regulariza c^'e ser"
viço. de unia fôrma completa,

Outras providencias ml*
litares

O Diário do Governo publicou tam-*1,
bem um decreto convidando os alumnos]
de instrucçáo universitária, dos cursos'
superiores dos institutos c outros a
matricularem-se na Escola dc Guerra.

Publicou lambem a folha official um'
decreto estendendo a jurisdição militar
a varias classes, bem como aos indivi-
duos que forem aceusados de acl.iltrra-,
ção das provisões de boca, ou de ír.icr-
ra. destinadas ao exercito e á armada,
bem como nos indivíduos devidamente
requisitados para prestar quaesquer ser-
viços ás forças cm operações, c sr re-
cusarem a íazel-o, ou recusarem satis-
fazer as requisições dc vehiculos, trans-
portes ou animaes que possuem e líí es
sejam legalmente requisitados.

São ainda sujeitos á jurisdicção mili-
tar:'"Aquelle que por qualquer meio dè
propaganda . subversiva, verbal 011 es-
cripta, publica ou clandestina, aconse-
lhar, instigar ou provocar os cidadãos
portuguezes ao não cumprimento dos

(imento de actos ailcntalorins da inte-
gridade e independência da Pátria, será
condemn&do a presidio militar, «le G
mezes a tres annos, salvas as penas
mais graves em que possa incorrer;
por disposição especial do Código de'
Jusliça Militar dc 15 de maio de 1S0G
ou <!u Código Penal."

"Placard" natriotico
Com o "visto" da commissão de ccn.

snra e das autoridades administrativas,
foi affirmado em toda a cidade e pro-;fusamente espalhado pelas provi;:e;as ofseguinte "placard":

"Defende a tua Pátria — Odeia ci
leu inimigo — Despresa 03 boatciro. —»

Vigia 03 espiões"

PROF. WASUM
Urugiinynna 31, Io andar

Tclcpli. 1679, Central
(3 4C21)

 —m 9-___»-o_--_* ,

Movimento na Armada
Para servir na Escola dc Aprci: Ifze,

Marinheiros de Pernambuco, foi desi-
gnado o Io tenente commissario A-ilicr.
bal de Oliveira Maciel, sendo desligado
desla escola o n- tenente conimiâsaria
Lysandro dc .Andrade.
AS UETl-l-TAS

A de hoje nn nracn
Al'1'onsi, IViiiii: .;

R' o seguinte o programma pa" a
reírela a realizar-se boje na praça At-
ion.so Penna, pela banda, de musica aq
Corpo d Marinheiros Nacionaes:

Primeira parto — S,l ction, 1 1 .*.«
¦liarei, Leoiicavallo; .Valsa CasuiQ
Tauzc J. Gung'1; Les Ermnvc?, Bailei-,
! Massenet; Walsa. Uni Gcsang, J."Strausá* 

Two Stcp, The ilruzzly, Ro

Segunda parte — Ouvcrture, Poc6(
ei pavsan. F. Snppé: Walsa. Ilicn Ai*
•i-,'-' Waldeicufel; Menuet, Pader.vski;
\Vaí-*a. Sivect Girl, II. !<• nihard:; Tr«

*Stcp. In My liarem, V.'. Sth/i,
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Sports
TÜRF

CORRIDA EM HOMENAGEM A
SANTOS DUMONT

Como já noticiámos, o Dcrby-Club"realiza, no dia i" de jimlio próximo,
uma corrida extraordinária, cm home-
na.em a Santos Dtwiont, revertendo _
receita a favor dos cofres do Acro-
Club- Brasileiro.

Para essa cortada o projecto de in-
scripção acha-se desde hoje á disposição
dos interessados,, na .secretaria da so-
ciedade-, das n lioras em deante, deven-
«lo as inscripções encerrar-se amanha,
¦ás 4 i|_ horas da larde.

. * . . .
A CORRIDA DE DOMINGO

O .programmá «iue o Dcrlíy organi-
zou para a sua reunião dc domingo, no
Itamaraty, 6 sem duvida alguma um
«ios melhores qnc se tem organizado
este atino.

Oa parcos quc mais interesse tèm
despertado nas. rodas, tttrfistas são os
denominados Ria de Janeiro e Dr.
Fronlin.

O primeiro tem como concorrentes: i
Guido Spano — D. Ferreira.
Fidalgo — .-''intuiu Rodrigues.
'llticiio. Aires — Lc Mener.
Ornatinho '— M. Michacls,
Jacy — I). Sitarcz.
1.0 parco Dr. Frontin eslão alistados

«is racers:
Ar-genl.no — D. Ferreira
Zingnio — J. Coutinlio.
Calepiiio — Cláudio Ferreira
Corncob —- Matcclliiio-..
Kspafia — r,ui. Arayai.
On Kó. — P. Barroso.
Todos estes parclhcíros, segundo in-

-Orma.õcs «iue olitivcmo.. se preparam
para o encontro, com afinco.

VARIAS NOTAS -

E" bem possivel qtte o cavallo Espa-
íía não seja apresentado a disputar o
parco Dr: Fronlin na corrida dc Do-
mingo, no Derby.

¦Segundo ouvimos, o filho d. Marco-
vil foi inscripto sem autorização dc seu
proprietário.

— Dave ser hoje embarcado para
S. Paulo o cavallo Foniano.

O pejuionista do túrfman paulista
José Garritano, nesta capital, nada fez,
tnotivo por que seu proprielario resol-
ven mandal-o novamente para a 1'aiili-
cáa.

F.niaro Iri. acompanhado do entrai-
neiir I. Paredes.

—Deve estrear na corrida de domingo,
no Derby, o cavallo Macisle, tres an-
nos, Inglaterra, Forpárshire c Sans
Pcnsée, propriedade do lurfman Alfrc-
do de Mestiuiia..

Macisle, (pie eslá. aos cuidados do'cutraineur America de Azevedo, será
montada por Enrique Rodrigues.

lisse profissional «ungirá, tambem
Marvcllou., Mainíi c Fidalgo.

-- O jocltey Alexandre Fern.indez

__£__.. **/nPI^>
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Emulsâe de Seott
Nio contem drogsi nocivu
Nio contem oleo adulterado
Não contem álcool

Mais sim contem, todos
os elementos necessários
para dar saúde e robustez

__________________________¦______¦¦___¦_

montará na reunião de domingo no Ita-
maraty os animaes Mcrry Bay e Príncipe.

— Domingos Ferreira, montará na
referida reunião: Gragoatá, Miss Fio-
rence, Insígnia, Joffre, Cuido Spano c
'Argentino.

* f* *
FOOTBALL'

IiTGA rniLITAK DE FOOTBALL
3° Rosimento "versus" 55" do

Cu.ndorcs
Iícnllza-se domingo, 28 do corrente, _i

_* ilf tia tarde, em notito. o encontro das
êauipes acinm, no fjroutul do .6" de caça-
deres na praia Vermelha, devendo actuar
como reforça o aspirante César Gonçalves, do
2o hatalliiui dc artilheria.

Amanhã publicaremos or, nomes dos joga*
dores nas suas posições: para isso, oí
Ínslructore_ devem reinelter ao i° secretario
o nome das praças nas respectivas posições e
com os appcllidos:

O 3o regimento dá o canino demarcado, a
lir.la c é responsável pela ordem e iliscipli-
tia dos assiatenlcs.

PLTJ3nin-_.SE FÕÓTBALL CT.TJB
Para o traitiing <|ttc se realiza hoje, no

campo do flamengo entre o segundo team
da Flamengo c do fluminense, o capitão
•do Fluminense pede o cojnuareci tue tito dos
jogadores abaixo escalados; na sede do club,
ás _ i__ horas.

Affonso Henrique
Joaquim Cardosoi — Waldemnr Cardoso'D. Dantas — Fábio Mendonça — Carlos

Moacyr
V.. C. Netto — A. Estevcs — _. Ferreira

A, Cnhnon — H. lirandão
Reservas! todos os jogadores do terceiro

c quarto ''toam".
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A SAIA CURTA

Rejuvoiiesee
_ist senhoras

QUAUBO USADA «f;

COM O

AFAMADO CALÇADO

S e 40, R. da Carioca; :_.), Rua Larga

Feça catalogo 1916
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ociaes
l».\'..VS INTIM.tS

Completa lioje «unos o nosso ciiüera dc
imprensa Oscar ile Carvalho Azevedo, ili-
rector dn "Agencia Americana", presente-incnluj i*"i Iíuropa.

Presenremcnte o nosso collega empenlia-
se im W-llio Munido pelo eiifjraiulecinicnto
«Ia Agciiciai altngando-tlic o circulo do in.
.formaçucs <¦ iiropagaiulo, pulos principaes cm-
lios as [irogrcssos do Urasil.. Como re.ul-
lante desse esforço, podemos enumerar a
eicação de varias siicctirsaea da •Agencia
< tn I-rança e tia Uai a. sendo projecto seu
crenr outTas 11,1 Ingiaterrn, i-Icsp.inli.i c
ll'.ir;u_,il, pai.es que acaba dc visitar nom
exilo. Xa Anierjea do Sul ti-iu sido íru-
tuosos os seus, cmprchendintqntos, sc.ndjn dc
ii'!;u; ;\-i sua. Agencias dc lluenos Aires,«Santiago e Montcvidco, a cujo lado creou
liibliriiliec.is dc obras nacionaes. 110 intuito
«I. (liv.ilgni- .1 nossa eu tura e adeautaniciitu
Sühre diverso, diiiniiiioa de acliviiladc.

O dia do .seu annivetaario* constitue, pois,«para os _•.¦••'.*..*¦: amigos e admiradores, motivo•vira ni 1:1.0 coiitcutantcntoj

,1'a.ciii .-.iinoB liojc:
Mlle. r.nyt.i, filha do sr. Alberto Barbosa,

capitalista ,[.s!a praça;d sra, d,4 Mngdaleua Antunes Pereira,
esposa do coronul Oly.mnio IVri-i.a.--- o sr. Itcrnardliio Santos Morrira;o sr. Cliristiano Dclaniarc Coite;—--o sr. V.cinte Jatjliy, pae t<„, sr. -Pedro

a sra. d. Coleslinn dns Anjos Silva-,«rofa «Io sr, illoavauliira 1'crcira d.i Silva,itmccionano da _ lmiircusa NaciVnaho lir, Üelisario Tavora,. «-vc-icie de
po.icia .* iictua! laliclliâo dc notas;—¦a sra. [1. .lulia dc A.cvcd<i Kocbn.—-inlle. Cclina 'lleix.ira Marques, «lumna
«!-. Instiiuto Nacional dc Musica:o sr. Alfredo Carneiro, piajor refor-
Jiindo .l.i llng.idn Policial' e negociante cai
Mendes, lisMdo do ltio;

a galante Odette Duarte, filha do ofü-
cia! da Alfândega «Jeriiardlno Uliiiu Duarte;--.-. senhorita Pandora Mover Kibciro,
fillia do sr. Poi fir. o Augusto Kibciro.a senhorita Octncilla Ittslana, filha do
finado artista tj-pagraplio Miguel Pestana;o in.-iiino Jurge Autãu; filho do sr.
Allredo l'orto»

a menina tounlcs. fiMikiha do sr. Tos.
Joaquim Kamos;

a mcitiii.i Ismcnln, filha do sr. Maiucl
ítonçalvcs dos Santos;

travessa 1,111, irmã do Itntani
comincrciautc da nossa

'Jraccdo. estimado
. raça :

a sra. d. Cândida P.í de Carva'ho'A.evtdu. esposa do sr. Pio dc Carvalho
lA.evedo, director da Agencia Americana;o menino llrln.no, galauto filhinho do
sr. Joãn llr.rio Rodrigues, negociante uo
Nuvo Mercado, o sol.rinli. do nosso cora.a-
nheiro de trabalho Altetaudrc Rodrigues. 

"
—Passou ltontciii a data nalalicia do dr.

Jlnnoel Octavio dc Sou.a Carneiro, digno
tu-feilo do Nicthcroy.

C.AS-.A"iIEXT05
lifaÜFa-se boie, nn *_;•* pretoria, n enlace-

ss .lirtínoüiíd di sctdiorila Ãlariit dn tjio-
ila Teixeira, fillu da viuva «I. iMartlia
-Alari.l I.e.il. coai n sr. I.idaillés Palmier),
.uiiecimiario da C«,sa da Moc.ia, servindo
«Io tesleuiunlias cs srs. Guilherme dos Ha::-
ios e llraz Dia» dc Souza.

\ cerimonia rcÜgto.a Itiá logar na ma*
tm de bani'Anna, às =; lluras da tarde.
«'vi-tilo dç pa.lriiilios «Ios noivos o sr.
\j-!.' ..f.J ™mií!'i e <i ser.ifotila Üiiiomar

COXl«*].._ÍEXCi;W*' w
«> nvni... pndre .Ir. |;.-,o (*ualh<..to ,1,Amaral rç.itirará hoje. ás .- I,;„as da noite.no lirculo Caljiolini. a..." conferência dáscr.c — IJuestiics inulnsira.. que ili«=erlarásuIh-c "Progreisos da IjioloRia mudcnia".

* *
<*0.!M,-'M<>i:.\<Yil.S

I'.i-m h fí je o primeiro i-tjr.iver.ari.. da
fassamento, do almirante Altino i|/.!ari_ de

Sua familia lon celebrar; â' o li ras, uma
iiiiss.i no altar-n.ór di t-.-n-ja d- S. I-:..ii.
clí.o d_ Paula cm s-.n_r.i_.io da st:a aíma.•Ati.V-s essa cerimonia, „ faiuiif.a visitará
o ja..,i;., em n-.ic, no cemitério de S. loão
llai.tisf.i da !,:i,v-->a. repousa st-ti «iiicrido
«filei, e ali <J.-| •-•;**.«-'« militar. [!....:*.

il: :í« iS
ci.n;.*' K FESTAS

CI-l-IMiO DKMMATICO FRAXCISCO
MAKZUt.I.O — Rcaliza-Sc liojc. ás S horas
fia ttoite, cm sua svVic, á rua da Passagem
ti . r ii i. a tnaui.ttração do pnviUião. cora
scs**-_d salemic e baüe., Alguns rocitativ..-.
?er."io dtos pelos amadores do corpo sce-
nicn.

..\l.:i':. ,-il.ir.í <i fcsl.i a r:--.;l.-t. lauda
di Sociedade M. Aiiistrs tostes da
Arle.

:|t :1:
BT.DXWKS ... ¦

A Aeadcmia ívacional ne Me.I--.;.-n re.
itíH-cf» l:r«ie. cal SCSàão oidÍr,:»r;4. ás S l.j«
»,-¦ tía noite. . .

Ordem do dia — Conunitmc.-;-..*" ver..
* ; or r.«crÍPtoi cltiç"n paia mcaí*.r_r t..:;-
¦latvi. -\ sessão i nul«l!ca.^; :; : -
•TTAJASTF/S ,

U<- ..s-.-ssn de mais uma «hs s-.ifis fre-

fltientt. vi...c.as á Eiircpa, sempre tão pro-
' 

.fltusis á "in nurttcro?a c dtstinct.. freffue*

tin, «iue vc arsim a Casa Nascimento curi-

(Decida com :.s mais pil.itnnt.» e attracnte!

revidados da granda moda do Velho Mundo,
eliciíDii hontem a esta capital o sr. .Ii.ucl
Nascimento.

Desnecessário parecc-nns arcrcsccntar qtte
o conceituado negocianto trouxe para o scií
estnlielccilllento tudo quanto dc elegante «
moderno sc encontra actuàlmente oai voga
uas «rances capitães.

Kln visita á pessoas de. sua família, parteno sabbado nara -Minas Ceracs, u dr. Carlos
l-.iller.

Segue bojo, no nocturno de luxo, para
a capital do listado de S. Paulo, o dr.
Severo de Albuquerque, engenheiro chefe «lo
trafego da listrada de Verro Tramroad do
K.-.eareth, do Estado da Daliia,

ENFERMOS 
'" '" '"

Ae!ia-sc em perido de fiança convalescença
o dr. l-rancisco Jlarcondes Junior, deputado
Côtadual no listado do Rio lia dias operado
dn apendieite, no Hospital dos [nglczes,
lulos illustre. cirurgiões drs. Álvaro líamos
c liraiulãu.

MJSS.VS

_ iroje scLtinn dia do falleeimeiito do ei-
t-.uao Larlos L.rcs, «x-tic-l da pagadoria da
CèntTa! do Brasil, sua familia fa. snffr.-i-
Rar sua alma, sendo rezada uma missa,
as o horas, na matriz do Snerainento; pornionscnlior Jcronynio Kodrigues, vigário da
matriz do liu.enli.i dc Dentro.

FAtiLECD_E.VrOS
testa capital, . passa-
Uáío de Azevedo l'*cr- I

Deu-se hontem
mento do sr. Au
reira.

Pallcceu honlem a senhorita ülvira de ?da-
«.'Iifu-s, filha do dr. Pedro Severiano dc .\I.i-
Kclhãcs.

, O ciilcrro da estimada m.-ça rcaliaa-sc hoje.
as 3 lioras da tarde, uo cemitério ile Sáo
João Uaplisla, saindo o feretro da praia de
BctafoED, da ponte fronteiro ao .Hospital de
Alienados.i-rn-r- -i**j*. i» mu"

I1.\\S1.A'I'I('A. C.U-iC.VTIMlV.
IH'ACBMA sao us melhores cer-
»l'.iiin.

Varias noticias forenses
O dr. Alfredo Russel), por sentença dc

hontem, aunullou a accão de prestação de
contas proposta pelo dr. Maaool Rodrigues
Peixoto contra 03 comnierciantes Pedro Ai-
incida & C encarregados de receberem
40ioj9$i5.*i dc ordenados do chefe da Sc-crelaria da agricultura c pertencentes ao
autor.

O jirz assim decidiu por r-ttender não fer
cabível essa acçi.o, urna vcü que os rcos
.ão meros procuradores.

José Gervasio ile Amorim Rareia, tlies---.:-
rciro dos Correios no Rio (liando do Xorte,
|..i processado por ter dado mn dcsf.ilmic.
i,.r*_r;»»Iii iiit iiiípc-t.áueia de oitenta c tantos
coni»»? de _ róis.

Pronunciado pelo jiii.-r competente; recor-
reu do despacho para o Supremo Trihima!.
procurando ansiar a responsabilidade crimi-
nal por ter «mais du setenta annos e com
eiU*raiit:ccÍnicnt*o _~r-t.il»

tt relator do feito, ministro Oliveira Ki-
lieíro, discutiu ampíatuente a questão e ter-
minou dando provimento ao recurso.

Xão logrou, porcin. a seu voto o acom-
pauh,.:ne:;to dos juizes, cjttc votaram todos
contrji.

O syrío Jeorga Chcdioc foi ímpronuti-
ciado pelo dr. Auto Fortes, jtii„ da í11 vara
crimina!, cm u;n processo em que o necusa-
vam dv- se haver apropriado ttndebitu:iientc•do niolíiliario de um seu inquilino, quc lhe
não pagara os alugueis,

o juiz as. ;m entendeu cort. íderan.Io qtie
faltava nn aceusado a into/ujâo dolosa dc
tirar contra a vontade do dono, pois pen*
sava em robrar-se, seni má i-\ Acreditando
naturalmente .::. tinha o direito dc :'_¦
_eí-n,

O promotor publico, discordando da opi*
niãodo I-nii jií.-Ji'. recorreu, e a .;•* Câmara
«ia Curte de Appellação deu provimento oo
recurso, para mandar que o juiic pronuti*
ciasse Chedine.

ííoliíecii n Suprem-o Tribuna] teve eçeasiSa
.e conlicccr vio hnleas-cortus pnr cllu i:;.pc-
:r:,do e dc ne-tar-llic provimento.

1 ¦ ¦¦_-¦_-*¦¦ «__»^aj> ogHft" ¦¦*"¦ ' ¦ "—-¦

ii.\\'si-:\r«('.\. (-.'.síaiimia,
Ui.VCliMA são ns iiii'Hioi-1's cor-
vi-.iii1-'.

Movimento operário
1'nino rtos Ooo»'at'ios

lístivnilocos
Tlejç, :':s o horas da inariliã, haverá \

ttm.i ic-.tnião desta associarão, em ses-
s."o de directoria e conselho, para tra-
t;T de assumptòs urgcnles.

Ccnlro «ln-; l-.niiiri.ai.ns
em Fnrro-Vlns

Realiza-Se 10 próximo dia 29 do cor-
r_!'.-.', ás 7 hora-, da noite, uma sessão
extraordinária de as.ctnhl.a geral para
d!s-ti?.*ãr> e votação da rcCcirtiia dois
ot-tat-i-os.

GUERRA
Verdun
A bajtalha assume pro-

porções sem pre-
cedentes

Paris, 24 — (A. II.) — De sabhado
para cá, a batalha de Verdun vae as-
sumindo proporções sem precedentes.
Iíontcni; 03 allemães contra-atacaram
furiosamciit-c todas as posições francc-
zas._ Os combates revestiram uma vio-
lencia inaudita, um encarniçam-ento ex-
tremo. As ultimas ii:iiforina«*õe_ confir-
niam, porém, a exccllencia dos rcsul-
tados. conseguidos, ,pelos francezes c o
dia de. hontem não levou ao inimigo
senão maia uma. ama-r|__i e dolorosa
dcsillusão.

'_*' impossível -calcular a oifra dos
cffectivos empregados pelos allemães
porque incessantemente os renovam. O
«iue é inconteslavelj c «iue Coram enor-
mes e siistentado.-i .por unia artilheria
consideravel. Encontraram, porém, de-
ante de si as maraviHiasas tropas fran-
cezas ipte cffectiiaia.11 .pitodigios de hc-
roismo c uma arlilli.i-io, nada .inferior
á sua, cujo fogo infernal os dizimou
for temente. O mundo se encherá de
espanto quando cheirarem a ser conhe-
cidas ein detalhes as façanhas heróicas
dos defensores dc Verdun.

Em Mort-Homme, massas allemãs de
grande profundidade tentaram varrer as
posições franc-czas. mas cm todos os
pontos os nossos fogos de barragem e
das metralhadoras ceifaram as vagas
humanas que se despe.liavam ao assai-
t-o. Sobre as colinas dos montes aceu-
imrlaranvsa verdadeirais pilhas de ca-
daveres que transformaram todo a-que.
Ie secior mim horroroso cemitério. As
_ie_d'as alternai» foram-, Jentreranlo, linv
comparavieliiieate stiperionos ás francc-
z:ts.

A região de Douaumont foi egual-
mento theatro de combates encarniça-
dos, assigiialadOs pela sublime, tenaci-
dade «Ios oldaos .francezes que t-esis-
tiram aos mais furiosos assaltos e con-
seguiram .progredir a despeito dos des-
esperados esforços- do inimigo.

Toda-s as verificações já feitas Tle-
monslrani a inutilidade dos sacrifieios
que estão sendo infligidos á Allemanha
pula orgulhosa obstinação do '..oiuprittz.

Paris; 24 — (A. H.) — Todos ns
jornaes reproduzem dos seus collegas
de Montevidéu a descripção da grande
festa ali celebrada, cm honra aos deftu-
sores de Verdun.

O aviador urttgiiayo Almonscid foi
promovido a. tenente, em recompensa
dos aclos de bravura ultimamente pra-
ti dados.

Paris, 24 — (A. H.) —- Commuiú-
cada ofiicial dar, 15 horas:

"Na Clia-mpagne, protegeudo-se com
a emissão de gazes aspjiyxiaiites. os al-
lemães tentaram a'pproxüliat_se das nos-
sas linhas na. região a. oeste da herda-
de- Ilavarin, mas os nossos tiros dc
barragem 'inimediatamenK: Tech assaram
o iiiinrigo paira as suas trincheiras.

Na margem esquerda do Meus-., os
allemães, durante a noite, tentaram unia
¦poderosa acção offensiva a leste de
Mòrt-.omilK. Depois de uma lula em
quc as nossas tropas lhes contestaram
o terreno pé a pé, os allemães, ao pre-
ço de sacrifieios importantes, penetra-
ram na aldeia de Cu-micrs c na tnn-
cheira franceza immediatamente a oeste
daquella posição.

De novas informações infere-se qi:e
os- eífcciivos inimigos empregados na
região de Mor-t-Hoiuiuc de at do coi-
rente alé -esta data, foram superiores a
tres divisões. ¦

Na margem direita do Meuse, prepa-
ração da artilheria e ataques consecuti-
vos, levados a effeito eom egual vio-
le.ncia. 

"\ra região de Hnudroncpurt e
Douaumont-, o inimigo, a despeito^ do
seu eiiearniçamciito e de ter esbanjado
vidas humanas nem conta,"apenas cou-
seguiu tomar .pé ein alguns «deméritos
a léste «lo forle. Todas as tentativas
feitas contra „_• nossas -posições a oeste
do foro e contra o próprio forte foram

quebradas pelos nossos fogos.
No Wocvrcj Bombardeio dos sectores

de 'Xix e de Moulainville".

Charutos VIEIRA IM. _t.l_«LO
os melhores

Vi-NDYCK*
Um vapor grego a pique
Nova York, 24 (A. A.) — Comimt-

r.fcaçõi-s aqui recebidas dizem que 11111
submarino allemão po. a pique »o Mar
Mediterrâneo o vapor grego Islos.

Ignora-se o fim de que icve a sua
li-ipttliição e passageiros,

Soldados búlgaros entre os
austriacos

Roma, 24 (A. A.) — Tn formações
d. linha de frente dizem que; os ita-
lianos, entre os prisioneiros feitos du-
rante as ultimas operações, encontraram
diversos soldados búlgaros, noladameiitc
11a frente do Isonzo.

Tal facto vem demonstrar (jue os n-i5-
triacos para realizarem o movimento
offensivo fracassado tiveram até de re-
correr ao auxilio dos búlgaros, o mostra
tambem o gráo de esgotamento de suas
reservas.

sc 'svra . :-f.\rii*.. .0.0
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A embaixada allemã em
Washington

Londres, 24 — (A. ii.) — Corre o
boato que o príncipe de ílulow s-.ihsli-
luirá o conde de Rcrnstorff como cm-
baixador da Allenianlia em Washington.* .

O príncipe Mirko esteve
em Vienna

Paris, 24 — (A. II.) — O rei Ni-
coláo do Montcticgro, que se encontra
em Lyon, escreveu ao primeiro minis-
tro montetiegriiio, general Marlinovitch,
declarando-llie (iiio dcsanprova inteira-
nicnte a visita que o príncipe Mirko,
seu filho, acaba de fazer a Vienna.

Accrescenta o rei nue o príncipe
Mirko, dc accordo eom :i letra da
Constituiçilo' moii-Ciipj^ina, não possue
nenhum caracter oííicial nem exerce
qualquer autoridade.

Tripulantes de navios
torpedeados

Madrid, 24 — (A. H.) — Foram
desembarcados nas praias da Catalunha
alguns tripulantes dos vapores 1 alianos
Gineslà, Islros, Orcllema e Roberto, e
russo, Regina, hontem torpedeados -por
uni submarino austríaco nas proximida-
des da co?;.i de Barcelona.

A África do Sul e a guerra
Londres. 24 — (A. II.) — Telegram-

mas «le Capetown aiimiiiciatu que, fa-
laiuio sobre as medida, de guerra pe-
rante a Câmara dos Representantes da
África do Sul, o general Botha respon-
deu com granuc energia ;'is criticas dc_
nacionalistas, que qualificou um insul-
to á mocidade stil-africana, a c; 1*n 1 ti-
nha direito a ser equilnlivamente Ira-
lada pelo paiz, uma vez que claratr.en-
te affirmara a s;:a intenção de sc
manter no caminho mais adequado n
prestigiar a honra nacional. O general
1'oiha fez uma Significativa compara-
ç..o entre o. seus critico.. <_ o_ nacio-
nalistíis nue «cstno scr\*indo ás ordens
tios generaes Van Deven ter, Bvit** e
outros, c se batem actuàlmente 110 Lês-
te Africano, continuando a tarefa a nue
se entregaram os seus antepassados,
que, de armas na mão. lutaram per
implantar a civilização na África do
Sul. Reiterou com çalavras precisas
calorosas que a África do Sul consli-
litia /..tríe do império e. como tal, se
conservaria de^ mãos dadas rom elle,
procurando mais e mais estreitar as
suas relações com a metrópole e cum-
prir, para com cila, todo ri seu dever.

Descrevendo cs mcthodos ndoptados

sido levados para muito longe dos seus
lares depois de feita a confiscaçSS de
todos os seus bens, Um certo numero
delles tinha-se refugiado -entre os iudi-
Renas, que os haviam vestido e alimen-
taido. £111 Gtkahandja encontrara. 260
bocrs, que nii tinham sido deixados
com quasi nada para comer, nem para
beber. Os nacionalistas falavam muito,
mas se -porventura um navio aUemão
viesse a apparecer na Bahia da Mesa
(1'ablc llay) muito gostaria «lc vér
para quc .liej- servia sua tagarellice...

Q primeiro ministro j-epetiu a sua
aífirmação de que a União usara dc
muito mais clemência para com os al-
lemães residentes na União, do que cs-
tes tinham usado para com os colonos
boers. O general llotha communicou á
(."amara ter recebido lelegrammas do
general Smuts, aiiiumciaiido que acaba-
va de libertar um grande numero de
boers que estavam recolhidos a um
campo de concentração allemão.

Outros representantes, usando da pa-
lavra, manifestaram a esperança de
que a Grã-Bretanha continuaria aí fa-
zer a guerra o mais liuiiiaiiitariamcnte
que fosse possivel e resistiria á tenta-
ção de represálias em resposta ás
atrocidades allemãs. Um dos oradores
referiu que o ex-presidente Steyn llie
solicitara ha tempos, insistentemente,
que att endosse a certas questões de
ordem interna, pois quc a' Allemanha se
preparava para atacar a Inglaterra.'Ti-
uhain sido feitos preparativos na fron-
feira noroeste da Colônia do Cabo, e

t haviam sido construídas estradas ' de
i ferro estratégicas com vistas em atacar1 o Sul Africano. O ex-presidente Steyn

fizera-lhe observar que, se 11 guerra
viesse a ser declarada, a Inglaterra te-
ria niuilo que fazer e os sul-af ri canos
teriam, elles próprios, que defender o
seti' paiz.

Falando novamente á Câmara, o gc-
11er.1l Liolha reiterou as suas am-criorci
declarações a respeito dos preparativos
que os allemães haviam levado a effei-
to- dentro do território da União.

HAX.SI.ATi. .V.'* .CAKC.YTINI.A.
TR-_CJ__l_. são as melhores cer-
vejas.

S»

A resposta do chan-
celler allemão ao dis-

1 curso de Edward
Grey

í.li.i-CI. 2.1. (A. II.) _ A "Wcslini-
¦n.ler Cíazeite , comiucntando «i rcspnáta tin
chançeller allcmab, 13 et limam. llòll\ve& ao
discurso de sir K.-Vvaril Crey, ministro das
Relações lCxteriorcs da Inglaterra, escrevi::"A resposto de lietjtmann llolhveg oo nii-
nistro dü Hxterior d_ GriiiBrctanlia, . o
documento mais s_iri>reliendcntc que nos
veiu da Allemanha desde o começo da gucr-
ra. Iíssc documento expoc-nos uão aót sob
uma fúrina quc nos é familiar, «i causa da
Allemanha tal o coverno de Ueiiim a pre-
parou para o seu próprio povo e «-paia- os¦neutros, nina offercce.ios tambem a -prova
o ti justiça desta causa que inconsciente-
mente noa revela o pensamento dominante
da verdadeira politica allemã. Utn ligeiro
exame Ja inters, ic;e dn clmiiccller allciiião
auxiliar-nos-á a esclarecer as nossas idéas
sobre "o militarismo allemão". _\ cau_a
da Allemanha, tal como foi apresentada pe-
lo chançeller, _ o que ha de mais justo.
.AÉ Allemanha apresenta-sc como uma vi*
ctiina innocente. Reagiu por (pie foi Irtju*
fiada. Xunea a Allemanha pensou a serio
na possihilidade de um dia ser obrigada a
desembainhar a espada. Sof freu com rest-
Riiiuh .paciência durante muitos annos os
esforços dos seus 'inimigos para a isolarem,
e, pnr ultimo, affírina rom desassoflibro,
«iue ifoi victima «le uma ..(.gressão injusli-
ficada.
jA' primeira visla ísto parece uma inver*

são tão audaciosn dos f.acto.i, já bem co-
nhecidos de todos, que ú impossível acre-¦ditar uuc cila tivesse sido cnuUirhi por .il-
ijjuem dc _responsabilidade, mas um «cxátiic
pouco ir. n.. demorado nos mostrará qite
cila repousa num principio que lhe dá, ap*•parentemente, um caracter lógico, liste -prin-
cipio consiste em quc todo o governo que
procura a amizade daquellcs que não são.
amigos da ..llcmauha, ou se oppõe como
contrario aos seus interesses c ohrigaçSèa.
nos pianos da Allemanha, ò íiccusadq ¦ dc
conspirar contra cila. Nos, o* inglezes; cs-'
tamos profundamente implicados neste com-
l'h>t, porque nos tornamos amigos da K.nn-
ça c da Hussia e liquidamos com este» pai-
zes as diversas questões em litígio, (pies-
tücà essas que somente diziam respeito a
nós. á França c á Hussia.

Iiis aiiui e:.: que consisto .1 politioii de
isolam cn io «ie i|no o chançeller «Ia Alie-
mnnlra tanto hc lamenta!

¦A respeito de tudo i. to perguntamos* sim-
(plesmente: em que ponto a AUemanfia se
propunha romper cs.se isolamento? K se,
como ella affinna agora, não pretendia fu-
rar o cerco em nenhuma parte, porque é
que so julgava objecto de cogitações da
parto de ou trás potências? Talvcj. a.'im
ipen.assc porque viu a Crã-lírelanha. a
I-Vança c a Kussia resolvidas a csqttefccr

*as suas qilercllas e a colaborar paciente-
mente nas es; heras coloniacs _ as táticas
onde cilas tinham interesses contmutís,

Não foi pequeno o trabalho quc tivemos
para demonstrar ao governo de Her Um quc
n.. nossas boas relações com a França O a
Uussta náo impediam, dc forma alguniai que
mantive.•-.mos relações cRitacs com a Alie*
manha. 1., dns próprios homens d& listado
allemães. dojiois da Conferência dos Balkans
e ate ao ultimo momento, antes dc estalar
a guerra recebemos os mais eloqüentes tes-
temunhns do sou reconhecimento da nossa
honestidade e das nossas boas intenções so*
bre o assumpto.

Quei::a-sc o sr. tBcthmann llollwcg que
cm ioi,. uos "recusámos ao compromisso de
permanecer sem recervas. neutros, iio caso
i n que. segundo a opinião da Allemanha, a
guerra lhe fosse imposta. Conhecemos a Iiis*
to: ia dessas negociações, mas por agora basta
responder dizendo quo n compromisso que.
cm ifji.t nos solicitava o chançeller allemão
nes teria obrigado a permanecer neutros na
guerra aetual. n qnal, a despeito de todos
os factos couliocidos desde a nola á Servia
até ao uiiímafum dc l?ot-daiiL foi, na opi;
nião do chançeller, uma guerra imposta á
Allemanha.

D que entendemos nelo "militarismo alie*
mão" ê o lilintar ameaçador dns armas, o
punho sempre cerrado a constante exhibição
dar» armaduras rcsplandcsccntcs, a continua
asserção de que o solução das divergências
de umas nações por outras constitue uma
oíf.nsa para n Allenianlia* fí' Ünpossivel
cue a Iíuropa possa gozar dc tuna existência
pacifica c ordenada çmquanto os seus ne-
gocíos estiverem sujeitos a uma dictadara
pemetua, com ameaça de guerra.

O mundo iá pronunciou o seu "vcrcdi*
clvm" sobre a diplomacia destes doze djas
aii-isti-os. Klle .alie «iue a Allenianlia rejei-
tou do modo ocnsado todos os mcthodos de
saltieão c sc afastava da sujeição absoluta!
.filie uue .-i Allcinanlia ne.lia ilct.le o inicio
ter sustado a mobilização russa que agora
invoca como justificativa do seu próprio
modo «lc unir c repelia com desprezo os
íbuohiíhío-O.. esforços lioie cinprcRailíy pela
Allemanha no empenho «le tonifir a llci.;ic,i
responsar-.- pelos acontecimentos.'

tmmW&+m^Ol'-***4mmii -

HA FACULDADE DE MEDICINA

As futuras parteiras elegem
seu paranympho

Reuniu-se hontem a turma «1» curso
<!c Obstetrícia quc termina este anno;
da qual fazem parle ns scnlioritas Rosa
dc Figueiredo, Braulina Urtim, Etelvina
de Freitas, Dinamcricri de Aguiar, as
senliora.- I.ydia Salgado, Adelia Stcyens'
Jaynicrinda da Pilv.i, Klvira Faria e
Alzira da Costa Ultra.

Por proposta da senhorita Rosa Fi-
gueiredo, foi eleito por Ioda a turma
pnra paranympho o professor dr. Fer-
nando d_ Magalhães, titulo sido rísol-
vido que r-erão prestadas Iiomcnagctis,
.-.os professores Ozorio de Almeida e
Bcnjamin Baptista.

Tara .1 commisàão dc quadro c Cestas
foram eleitas as scnlioritas Rosa «lc Fi-
gueiredo e Braulina Bruni, s^ndo esla
a oradora* da turma,

Rcunem-se hoje. ua sala B, o- i.otllo-
randos cm medicina.

O intercâmbio postal com
a America

Madrid, 24 — (A. H.) — O director
das Conuiitinicaçõcs Ccz hoje unia cou-
ferencia, discorrendo solire o thema:
" O intercâmbio postal com .. Atue-
rica".

A' conferência, que teve grande con-
correncia, assistiram os cônsules sul-
americanos e muitas personalidades la-
tino-americanas.

-' I"

Ios allemãespelos guerra, o general
Botha disse ter encontrado no t
Africr.ro n-.interos.s bocrs, r,.;e tinham

Banquete diplomático em
Lisboa

Lisboa. _t — (A. H.i — O sr. Gar-
cia Sagasttfinr. ministro da Ri-pul. ira
Argentina, ofí. rece ..nianliã um ban-
qacle nos ministros dos listados pn.;
«ios e das republicas ila America Jo
Sul e do centro aqui acreditados.'

EM BUENOS AIRES

A inauguração da
grande torre-reloglo
Buenos Aires, 24 (A, A.) — Eff«-

ctuou-se hoje, á tarde, a cerimonia da
inauguração da grande torrc-relogit*.
que a colônia ingleza aqui domiciliada
doou á Municipalidade, em homenagem
r.o centenário da independência argen-
tina.

O aclo rcvcslitt-sc de toda a solenni-
dade, assistindo-o o mundo official,
membros «lo corpo diplomático das na-
«•lies (mc constituem a "Kntente" c ou-
tros-dos paizes neutros, pessoal, da lega-
ção e do consulado ingiez, membros da
coionia britannica e numerosa piassa
popular.

Inaugurada a lorre-rclogio, falou O
sr, Reginald Toiver, plenipolenciario de
sua majestade britannica junto ao go-
verno argentino, ..gntregando-o á guarda
da Municipalidade. Respondeu o dr.
José I.tiis Muraturc, ministro de .listado
das Relações Kxteriorcs.

ü local estava festivamente ornanien-
tado c a columna clironometi-ica tem,
ailraido á attenção de todo o inundo"
pela sua artística confecção.

" Chauffeur" versus den-
tista

Tinham vellins comas a ajustar, o
chaifffeur lAiniiro C"rlo_ Alberto, de
j.( annos de edade, morador á rua do
Lavradio 11. ii, e o dentista "america-
no" Domingos de Oliveira, portuguez,
de 22 annos e residente á rua Visconde
do Rio Branco 11. 2y.

liontcin, chegou o dia do chauf feur
usar, com toda a diplomacia, do boti-
cão, «llie cra uma tranca de porta, e
desiinilal-a 110 dentista, que ficou ferido
na cabeça.

Aos grilos da victima, compareceu a
autoridade do ie" districto, represen-
lada pelo guarda civil de ronda, que
fez medicar a victima ua Assistência
e lavrar um f„grante 110 aggressor, que
nunca mais quer ser dentista de tranca.

VESTIDOS MOOE3LO-?...
LaMaison Nouvetle

», UVA <.O..OA_V_S IHAS, »

O bandido Antônio Silvino
Recife, 24 — (A. A.) — O juiz de

direito do município de Olinda já re-
cebett dois processos dos instaurados
cm diversos municípios, contra o ceie-
bre bandido Anlóiiio Silvino, quc será
julgado brevemente naquclla cidade.

'¦ 1 Nii.*." H*~*l *> IIW

Imposto sobre a herva-
matte

Curilyba. 24 — (A. A.) — A Rc-
publica, declarando sem fundamento a
supposição dos çommerciantes dc mat-
te da Argentina, de que o governo do
Paraná não executará a lei da cobran-
ça, ouro, da herva eancheada, affinna
categoricamente que a referida lei cn-
trará cm vigor.
¦ ¦ - ¦ -m 4*qm*m>m** • < « ¦

As relações da Hespanlia
com Portugal e a In-

glaterra >
Madrid, _i — (A. A.) —Ó presiden-

te do conselho de ministros, conde de
l.oiiianoiies, em conversa com um jor-
niilista, declarou que cada dia niais sc
estreitam as relações da Hespanlia
com Portugal c a Inglaterra.

.Disse ainda o sr. .R.manones quc
essas relações transcorrem actuàlmente
etn meio da maior cordialidade.

- Uma visita militar
Recife, 24 — (A, A.) —- Amanliã a

ofücialiilade da Escola de Aprendizes
Marinheiros desla capital visitará o
Seniúlo Kstadual.

DA ARGENTINA

A revolta dos presos
de N.uquen

Buenos Aires, 24 (A. A.) — Nova.
in formações recebidas, de Neuquen di-
zcm que os sentenciados fugidos da

penitenciaria daquelle território nacio-
uai continuam praticando toda sorte de
depredações.

Diversos desses indivíduos fugiram
cm demanda ás fronteiras com o Chile,
cortando 03 fios. telegraphicos e assai-
tando estabelecimentos commcrdiaes.
líiitre estes está o de propricdaile do
sr. Finochictto, situado em Senillosa,
onde os bandidas penetraram matando
os moradores e roubando quatro mil
pesos, além de outros objectos e mer-
cadorias.

As forças vigiam as fronteiras,; impe-
(lindo .1 internação dos insubordinados
em território chileno.

LE GRANO TAILLEUR
Costumes inglezes < á pliantasia. L,

Altilio. 111 Rua da Assembléa III.
¦ » » _ *_"' —*¦•

PARAMA*—SANTA CATHARINA

O sr. Thiers Fleming re-
gressa de sua missão

«Regressou inontem de .Santa Cathari-
na, onde fora cm missão do governo_fe-
deral, o capitão de fragata Thiers Flç-
niing, stib-chefe do -Estado-.Maior da
presidência da Republica.

ü commandante Thie.s Fleming, que
hontem mesmo deu conta da sua mis-
são ao presidente da Republica, voltou
muito bein impressionado ema boa
vontade e intuitos conciliatórios de-
monstrados pelo coronel Fclippe Schmidt,
presidente «lc Santa Catliarina, empe-
nliado nn sentido de ver definitivamen-
te resolvida a questão de limites entre
o Paraná e o seu Estado.

Segundo ouvimos, esse assumpto será
resolvido definitivamente pelas bancadas
dos dois Estados, autorizadas pelos rc-
spectivos governos.

Uma contenda que acaba
em aggressão

São moradores da casa n. 165 da
rua de S. Clemente. Carlos da Silva,
Antônio da Silva, sapateiro, e Antônio
Cardoso Teixeira, empregado no com-
mercio.

Carlos mandou concertar um par dc
borzcgtii-ns. Antônio não fez o traba-
lho como era do desejo do freguez e
dahi veiu a discussão.

Desta discussão não nasceu a luz,
mas surgiu a faca de sapateiro, de que
Carlos se armou, com cila ferindo o
sen coiitcndor na coxa.

Como juiz de paz «raiz agir Ajittmio
Cardoso, que, em paga, teve quasi o
dedo mínimo da mão direita decc-
pado.

Aos grilos de soceorro, correu ao
local o guarda de ronda, quc provi-
deliciou sobre o chamado da Assisten-
cia e sobre o flagrante ao aggressor,
que foi recolhido ao "estado-maior" do
7" districto.

Irregularidades num
cartório

Recife, 24 — (A. A.) —O jornal 
" A

Província" denuncia as gravei irregu-
lariiladcs havidas no .1° cartório dos
feitos da Fazenda estadual, apontando
como responsável das mesmas o ex-es-
crivão daquelle cartório.

Fallecimento em Natal
Natal, 24 — (A. A.) —Fallcceit hon-

tem, aqui, d. Josina Caldas Torres,
progenitora do capilão Jacinfho Torres
Tttnior o do plianiiaceutico Joaquim
Torres.
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MARCA VEADO

__ 300 rs.

TERRA & MAR
E.vovcito

Liontem não Iiouvc CNpedioiitc nas reparti-
c/niÀ subordinadas ao J.x_rcÍlo.

— Serviço para hoje:
Superior 'ic dia, capitão Aristóteles Telles

de Menezes, üo i,}" rcjjíinciito de cavai-
I.l! i.l.

Dia ao posto medico da Villa Militar. i°
Ictiente dr. Arsenio de Arvcllos J.spÍuola(
do 1" batalhão de engenharia.

A 5" lirl.mla dará as unardns dn Minis-
terio /h Guerra c. Ho .pitai Central, palru-
lhas á disposição do oíficia ile di:i c os cor*
ntteiros para a divisão c Colleaio Militar.

A C" brigada dará as suartlas dos palácios
do Cattete e Guanabara <_ as patrulhas para
o novo Arsenal e Intcndencia da Guerra.

A 4Í brigada dará o oííicial pnra dia á
divisão, dois officiaes nara ronda dc visita
e «inatro ordeu.-in.as liara este quartel ge-
ncral.

A 3* I>rigada darú as patrulhas para a fa-
bri ca de cartuchos e morro do capão.

Auxiliar do ofiicial de dii, n-v-ntense
Moreira Noves.

Uniforme, 5°. •'• ;;: %
Ui-icada Policinl

Serviço para hoje:
Superior dc dia._ capitão J«)íío 

"\rartini.
Ufficial dc dia á lírigaon, alferes IV-lippe

Octacirjno de Saut'Anna.
-Medico de dia ao hospital, dr. Américo Gal-

vão Bueuo.
Interno dc dia. ni feres honorário André

Ai.dr.di! Ribeiro de Almeida.
Dia á pharmacia, alferes pharmaccmtico

Alberto Maüet Soares e pratico Arnaldo
Utico doa Santo-..

Dia no gabinete odontologíco, o cirurgião-'dentista Arthur 'Sayão de Moraes,
In.pecção dc saude capitão dr\ Alberto

dc. Campos Goulart, tenente dr. Francisco
í.copoldino Gonçalves Lama e dr, Américo
GMvão Bueno.

Musica de promptidão', banda da Brigada,
Auxiliar do oííicial dc dia á Brigada, sar-

£_,nto Guillicrme Cruz.
Rondam: :io 40 districto. tenente Manoel

Vieira tia Cruz; ns patrulhas altares Manoel
!osú do Bomfim e Uuiz Ignacio Vatentim;
05.11)° e »" districtos. tenente Sylvio Car-
neiro de Souza, c na Saude alferes Roque
Jcsc da Costa.

Promptidão: ua cavallaria, renenta Manoel
Dnnrte de Menezes, e no i° batalhão de in-
faníeria. tcaente Cauíidio dc Andrade Car-
dei.

Guardas: na Amortização tenente Antônio
Bcrnardino da Silva lur.ior; na Conversão,
aSferes João ICustácruto Teicceira de Sá;
no Thesouro. alferes Adriano da Fontoura
Mysscn; na Moeda, alferes Rcynaldo Cana*
barro Cunha.

Dia aos corpo*: no i° batalhão, tenente
Jayme do. Santos Uma; no _" capitão Al-
ficdo dn Silveira D-intas; no ..'¦,. alferes Car-
íns da Fonseca Carvalho; uo a", alferes Dino
Carlos de Aauinoj na cavallaria, caoitão
Odorico Teixeira Neves: no quarted da Sau-
de. alforcs Ildefonso Coimbra, c no quar-
í:l do Meyer, alferes !,_:* da Silva Cor-
deiro,•Uniforme» ."•

:|i üt í:
Corno iio Bmiibeii-os

Serviço para bojo:
Estado-maior, tenente Mimndi.
Auxiliar alferes Mcn.I-.r.ç-i.
Manobras, alferes Affonso.
líracrpcnda, aliciei Gonçalves e capitão

dr. Pastos.
Ronda, capitão Murar?.
Jlc.li.-o dc prouiplldão, ir.aj-ir dr. Vianna.
Uniforme; s*.

'ItlALZBIKU'

E' este o nome de tim novo produeto
lançado no mercado pela Cervejaria
Ilralima.

M-hbier ó nma exccllciilc cerveja
-..op _;nti;niip opuamoo '..op o tianasa
gem du álcool, de agrada.ilissimo pala-
dar, fortificanto c tônica, devido á ce-
vada maltada «ute nella se contém cm
alta dós..

Desse novo typo dc cerveja teve a
Brahma a gentileza de enviar-nos uma
duzia «le garrafas, que foram muito
apreciadas.

 ""1 O «IB *> ¦»

Trinoz
** m..ERi_$To5oi*_A

Tomco
oos nervos

NEURASTHSNJA
fAAO (4ALIT0

jJonicooo Estômago
DYSPEPSIA
f/JXAQUECA

TÔNICO
00 iNTESTino

EMTERITE
£M l/f///Cl/i O CAlMAltre

D£ MEUSSACANIZ

*__3ívlj__Í_F

CRANADO 4 C. — 1 ac marjo, ít.

EDUCAÇÃO Yl PEDIATRIA —
Com nma ligeira reforma, que líio dá
11111 aspecto mais attralientc c, cm lio-
iiieungem ao pranteado José Veríssimo,
trazendo na espa o seu retraio, acaba
dc sair o n. e;-.-to, «Ia apreciada re-•.•tista Educação c Pediatria-, -dt; proprie-
dade c dir.ecvãc, dos dr. Álvaro Reis e
Franco A!a_.

ULTIMA HORA

José Carmo Leal
Antonia «lo Carmo JJenl,

Luiza Morno. «Ia Silva, An-
tonio Moraes «Ia Silva, Car-
nu*n «le Brito Coelho, Manoel
«Ie Brito C'oelIi»r), Anastácio

Jjcal e demais parentes participam
o liillcrinicnto «lc «eu marido, pne
o cenro 309E' DO C-.-U5-MO LK.VIi
e convidam todos os parentes e
nmliros do finado para o enterro
«iue s<; cffectuarií hoje ás 4 lioras
dn tarde, saindo o feretro da rna
Cnnierino n. Si, para o oemiteiio
«io ü. Urauci.co Xavier.

Nos domínios do
oceiiltismo

Uma interessante expe- .
riencia

'O 
cliiromante professor Wnsuni vae

— ao qtie nos informam — levar ; a
cabo mais uma interessante experiência:
o estudo das mãos dos nossos criniino-
sas celebres, actuàlmente na Casa dc
Corrcceão.

E* essa uma das tentativas mais
curiosas tio gênero; pois é sahido que
os assassinos possuem signaes caracte-
ristieos e ineonfiindiveis, (pie os assi-
ganiam imiiicdihtaiii.nte,

Disso dão. provas calmes c eIo(|ttcntes
os mais celebres cultores das sciencias
oceultas, como sejam: Burlei», Dupony
(que confirmou alguns signnes espe-
ciaes, e entre elles o do deslocamento
da linha da cabeça, nn miSo; ao» assas-
sinos) Laforc, Welwan, Eopin, Hclwe».
fSeck, Eckcrt. Seimcr, etc.

¦Não deixa- de ser curioso, pois, saber-
sc- o que indicam, as mãos dc Rocca,
Carletto, etc.

Accresce que é um estudo novo, en-
tre nós, c que nunca foi tentada por
ninguém.

ESTADO DO RIO

NICTHE

HAJÍSKAITCA. CASCATINHA.
IRACEMA são as melhores ecr-
vejas.

tu» o ¦» -
O ministro da Fazenda indeferiu o

requerimento' de Germano Boettcher,
procurador da Internacional Tea Trans-
port Co., pedindo permissão para, mc-
diante termo de responsabilidade c de-

iRõsitada respectiva quantia, alé exliibi-
ção dc procuração, receber as contas

• daquella empresa, o qttc não fe. cm
1915 .por não ter recebido de Hamburgo

¦as novas procurações.

Hotel Nacional, vrkua_.oDV-
EVcelItntes aceomtnod.ções para familias e
cavalheiros de tratamento. Cozinha de- 1*
ordem. Diária, de 6$ o 7$. Sem «liaria.
«000. Teleph. 4.167, Alves „ Ribeiro. S

**m m>*m -- -•

•SNGLEZÂS
Aa le-íiliinns caseinivas só no

CASA LONDON
C.üco deposito 110 Rio. Ternos

sob medida

50$OOO, 60$000 e 70$000
Aviamento- do 1' qualidade.

Cuidado com os imitadores. A
nossa cnsa 6

RUA TJRUGUArAiVA. 13G

JAillülM ZOOI/OGIOO
"Match" 

de ".ootball"

O outras diversões uo
próximo domintüo

Os frequcnladores do Jardim Zoolo-
gico terão 110 próximo domingo, um dia
cheio de attrativos; porque além do
ítiagnifico passeio, onde admirarão uma
magnífica collecção de animacs, apre-
ciarão varias diversões, do meio dia ás
fi horas da tarde, notndamente o im-
portanto "match" dc football, para a
disputa do campeonato da _¦ divisão da
Liga Metropolitana, entre o Villa Isa-
bel I*. C. c o C. R. Boqueirão do Pas-
seio.

Os dois clubs representam os mal.
fortes elementos da c" divisão, o as
suas forças estão perfeitamente equili-
-radas, tanto assim que domingo pas-
sado empataram 1X1 cm "match" dispu-
tado no campo do America F. C.
Assim será enorme a concorrência de
apreciadores do football. A cnlrada. no
Jardim Zoológico custará o preço babi-
tual de i?ooo por pessoa.

RHUM

VIDA

DE
Ernesto Souza

EM

Com Iodo, Glyce-
rinaellypoplios-
phitos de Cálcio

e Sódio
Tratamento cer-

to cias Bron-
clit.es, Asthma,

\_.r.Q_"___ Tuberculose•y I XJ nUOpulmonar, r.ichi-
tismo.

toni¥poderoso
GRANADO &C.-.10 do Março 14

Foram nonii-ados Anysio Leite Portu*
gat, a" si-opleute do delegado de pn-
lic-ia; . Manoel Gonçalves Cosia Sobri-
nho, Io; supplenle do sub-delegadó d.i
i" districto, do municipio de Mngdale-
na, ficando exonerados os actuaes,

F-oram conoedidos os seguintes ac-
crescimos:

25 •I?. sobre os vencimentos do !>n.
çador Theophilo de Carvalho, ju,.- |,_.
ver completado no dia _-S de agosto de
1915, -5 annos de serviço; ..-, "" a-
lançador Mario de Castro, a partir dc
3L do janeiro.^ por haver compi-eladp __
annas dc serviço; 23 "|" no fiel da »li,-.
•sou,rit.rf'u, |Fr.-*ieisco lAlsrt^o Bravo, '.-»

partir de S de março ultimo.
Foi removido, por permuta, o <pm-

motor .pubIi(*o- da comarca de Paraliyha
«Io Sul, bacharel Gastão \'eto dos R.i-,
Oara- a de Vailença, « «l<-..!a para a-queí-
;ia, o bacharel llcrnardo de Souza: Vi-
anna.

—. Foi concedida á .professora da .--¦
cola feminina de Itaipu'. em SSo Gon-
oatò, d. Messias üuen-o Rocha, .1 g_ti-
ficaçâb addiciona! egual á metade d.i
ordinai|li!, por haver coinjllctiJJo, nu
din eo de dezembro' de 1 <i 13, __ annns

.«le serviço.
Foi declarada em disponibilidade,

não remunerada, a professora adjunta
do grupo -escolar "Joaquim Macedo",
em liam. do Pirahy, d. Colombina F,.'
ria de Queiroz.

Foi deferido pelo presidente d.i
Estado, o requerimento do major l,m,
Barbosa, .pedindo para pagar cm pres
tações mensaes (lc looSoco, a fiança tk
i:--,»o$ooo, que prcstou-,como fiador di
José de Oliveira Aquino.

O promotor .publico da- rimar.-
denunciou liontem', José 'Maria Perdn
como incurso no arligo _<)•, par.igrapli.
i°, do Código Penal, autor «Ia 

"mor;

de Manoel Joaquim Teixeira, _u|i ;(
de allTil ultimo, em um botequim d,
rua Visconde do Rio Branco.'
"" i*M ia*-C*8fc-0-»-'_i ,.¦„..

tea de Tomais- 4tt.nL:Viannf.ic t era
.<• Conservas. AlimcntícíaR.

!.

O commandanle do vapor iialíain
Oriana, entrado em 11 de abril ultimo,
foi responsabilizado pelo pagaiiiêiltndos direitos da mercadoria extraviada
de unia caixa de marca E, S. .., im-
portada por E. oala-t-é & C.

— Foi pcrniillido a Villas Boas & (.*.,
despachar com 13 o|o de abalimento a
mercadoria contida em uma caixa qm-imnortaram pelo vapor Debigslitre,
visto estar a mesma avariada.

. -_ 1'*oi mandada despachar pelo veri-
ficado tuna caixa da marca J. C. W
importada por Wady Cbehire, pelo va-
por Ltgcr. em março ultimo, cuja mer-
cadoria que contém, está, em parteavariada.

¦¦ t » . _¦¦
CKARUTOS — AIÍl/TADOS.

«PAUníSTAS o IDfiAT.
Peitos com fumo

de Havana _ 500 rü.
— o ¦» » 

Quem quizer ler sempre as ultimai
novidades é só na casa Braz Latiria,
agente geral dn ATLANTIDA.

73, RUA GONÇALVES DIAS. ;S
Entre Ouvidor e Rosário

TROCA DE LEITOS

Teve um braço partido
O biiia, nome pelo qual é conhecido

o creoulo Valentim Antônio, de 23 au-
nos, solteiro, trabalhador e moraiíor .1
tua da Saude 6,1, teve hontem, pela ma-
dragada, a quisilciita idéa de ir dormir
no leito... da listrada dc Ferro Cen-
nal do Brasil, junto á rua Conselheiro
Zacharias.

Não sendo aquelle leito o seu, pas-
sou o fciiía pela semsaboria de, quandomais cheio de sonhos cra o seu somno,
vel-o interrompido pelo dono do leito
cm quo se deixara ficar. O dono era
um trem de manobras que, brutal eni
seu modo dc agir, partiu logo um braço
ao intrttso.

Jv o "Jiiitf, 
que eslava em veia de dor-

t.iir cm cama dc empréstimo, continuou
o somno intenonipido num leito da
Santa Casa.

S. Martinho do Porto
Ca__ especial de pctisqurir.-is á norlii.

pieza ABERTA ATE' A UMA HORA
«_. __*l,'..ctc5 Para famílias —RIJA DOS

HMTROS&CIgJEMfiS/
_. •gr_7_tf_-0.u =_a____ _= —'_____¦_.-". —•/

NOTICIAS % RECLAMOS
"DA -tlEZZAXOTTB AI/L"UXA"

A companliia italiana dc 0]icrcta3 ^Tarcs-
CtvWctss, quc tão bon.. espectaculos tem
proporcionado ao_ habitues da «pinte_ do
Carlos Gomes, dá hoje. cm segunda repre-
sentaçüoi n interessante opereta — Da mer.-
sanoÜe alVuna, inteiramente nova para o
Üra-il c quc tonio siioeoí...o feu na premia-
rc, pois tem graça a \*aler c uma partitura
do maestro Goela magistral mcnle adequada
ao cencro, com trechos fáceis, lindíssimos.

Clara W-cissi De Salvi e outros v_o ad-
miravetmente tios seus papeis, sendo a ope-
reta marcada por mão dc mestre, como é
Marcsca na arte dc mcltenr cn scínc,

Amanliã fará beneficio o caracterisln sr.
lírncsto Del Cappa. com a P.ra.

O beneficiado, depois do segundo neto,
cantará a grande avia dn opera Salvai ot
Kosa. do ithmortal maestro brasileiro Car*
Ios Comes.

->DÕFl.GABY
P.ccclirmos liontcin telcsramnia d.i Bahia,

commtmicando terem embarcado ali, a lior*
do do " Ar,.guaya'\ com destino ao Uio,
03 ^applaudidos uansarinos Duque e Gaby.

(¦r.uulc numero de apreciadores compare-
<*e:i ao botafora, acompanhando o applaudi-
do casal, cm lancha especial, até a bordo
danticlle transatlântico.

Ko neto do embarque, tocou a banda
ic musica do i° corpo policial.

O VE-V__.TT.OQUO CASTIMO

Recebemos hontom a visita do vcntriloqno
Iiespanhol Caballero Castillo que aman.i-t
deve estrear, no Republica, onde presente-
monte trabalha a grande companhia do Ame-
rican Clrcus.

O sr. Castillo, qnc ncnlin de f.iser. eom
o:-'ito.( uma tournee nela Argentina c pelo
l.io Grande do Sul, trabalha com um grupo
dc autômatos tão perfeitos ouc .. illusão c
completa.

vão ter momentos de alepria até aqui nío
gozados.

. Durante a funcçüo, teenr.. n banda da
E.coIq dos M -nores Desamparados.

A' noite, realizar-se-á mais uni variado «-
attracnte cspectaculo.

"MATI.N..1. ROSE"
Crmtirui-iniio .-i desenvolver a .".ia bri-

lantc série de festas elegantes, o Trianon
abre hrvje, ás 4 horas da tarde, suais por-
tas, para aw segunda "matinée rose"; aço-
ra cnm \\mn innovação finamente chie—
o ".ive ó clack tea", quc a empresa da
encantadora "bonbonnicre" dai Avenida
ofíercec nos seus espectadores será servi-
do pnr rsetil-oritas vestidas do "gcisbas".

A companhia Alexandre Azevedo repre-
sentará a interessante comedia de Jtauri-
ce Hcnncquln, "Inviolável", <i::e ora no
cartaz do Trianon c _ã com extraordinário
SUCCC5S0.(

A' noile, na; daas sessões, r.r,etc-sc
essa mesma peça.

C0BttIGB_.O
Xa eiir.r.ica tlieatral de liontem, a re«-nciio da 1" representação <le "Ziit.ari",

vanos erro-s de revi.-úo escaparam. De al.
_una que tlc..íifcnrairi n scmi.io da plira^ese ia"- mister uma .edificação.

(Jinii diz "empresta-lhe 
poderosamen-te , leia-se prazerosamente"! on.-le estánoveila política", deve dizer "novella po-loca ; ni-.dc diz "resal-.-.a" «eve-se lerresvala ; em logar de "tomam neces-M.lamente posse", dlga-sc "tomam .u.ccs-s;vãmente posse .

Dc outros erres ile concordância, o lei-tor taci mente terá feito n emenda nue aliora atentada da noite r.ão pcrm_tt.il.

IiUOmiA P».R_S
NaUl, .24 (A. A.) _ Clicsa amanliã a«Ma capital, n companhia tlieatral X.iici.i'.Â i'ercs,

ri_STA_m*AXTJT.
Ko intuito do proporcionar ás creançasdesprotegidas da sorte algumas lioras dc ale-

pia, o er.-.prç-._rio Ios. Loureiro nòz lioie.1 disposição dos directores c orovedores do=nsyios, na maliiicc da companiiia do A_ie-rican «.ircus. uo Republica, r.s entradas nc-ccssat-ias para que esses pequcuine. seres
possam assistir a funecão.

U. assim, n -ji.iii',:..V tle hoje no confortáveltlieatro da avenida Gomes Freiro vae ter
a. nola d. uma alacridadé Jifi gencris, fon., ¦
çnl.-i pelas dcreonstraçScs do inten--o júbilo.cos i]cs_:.r<lados Ja sorte, muitos dos quacs I

"AMOU PJBZP.GABO-"
- Km s1 recita dc assignatura. s*5be Imj;

.1 scena. n.i Palaco-Tlieatrc, 
';i 

opereta
/Imor rf. singaros, uma das oiicretas quemaior suecesso tcem causado durante a lor,-
K,a tournee em que pelo Brasil vem eiujc-
nlinda .1 companhia Palmyra Bastos.

No Amor de eingaros reapparecc hoje -ao
publico a estimada actriz Crcinilda de' Oli-
veira, que unia impertinente enfermidade
obrigou a guardar o leito durante alguns
dia?..

_ Cremilda de Oliveira o Almeida Gruz
tem, nessa opereta. admiráveis interpreta-
Çoes, cm que alcançam sempre cntliusiasii-
cas ovações.

P-1'LMYltA B.-.TOS
I-.stá assumindo as -proporç.lcs de um

acontecimento tlieatral a grande festa vu
homenagem á artista Palmyra Ilastos queamanhã se clfcctua no Palace.

O festival í, como sc sal.e, n-.olivadj
Jiela resolução que ti apreciada artista tu-
mou de abandonar a opereta, dedicando-se
«10 drama, lo.o ipie termine a presentetournee da sua companhia.

1A lotação do Paince-Theatre eslá quasiconiplcjamciite f.3gotada, n que não admira,
nao so porque Palmyra lia-los conta en-
tre nos admiradores sem conta, como ainda
porque o, programava do festival está sen-
do organizado a capricho.

Rcprcsciuar-.e.o ò i" aclo do fliirr.í/o sr, Alcaido, o ." do Amor de mascara
e o a0 da Verônica, havendo*, além disso,
um intermédio em que loma.ão parte oi
principaes artistas da companliia.

Preparam-se ainda outras-ff.urprczas c o
theatro achiir-sc-i vistosamente oriiaineii-lado,

XO ASSYRIO
Conforme ,iá noticiámos, realiza-so depoi»de amanha, as .1 da larde. no Assyrio, umaelegante festa para despedida da gentil aclrij-Iara »\ciss do publico carioca.
Ao programmá organizado figuram, além(.os principaes artistas da companliia Ma-rcECa, muitos outros que gentilmente ofiVreceiam o seu concurso para o exito dareunião.
A orchestra do Assyrio será considerável-mente augmenlada para satisfazer as <.vgen

cias do programmá.
"A AGl-IA NEGRA"

Por ordom dn dr. chefe de policia, fo»
prombida, a parti.- dc hoje. a representa-
ção da peça "A A_uia Kegra", levada
nnle-liontem, á *ccua, cm "prcmiére" no
riteatro Recreio.

Os motivos dessa prohibição fora.", o
sçr a referida peça offcnsiva á All.-ma-
nha. c portanto attentatoria á nossa i.e-.i-
trnhda.de.

Entanto, — coisa curiosa t... a
lorn lida o sanecionada pela censura
ciai, ru:c tambem assistiu, á "arar.1. ,
micro" exigida pelo regulamento dos tiic-i-
tros, subindo á scena. portanto, com to.
dos os sacramentos da... censura.

peça
poli.
pre.

"RVA", T)R T.KTÍAT.
Prosejnem .-letivamente, r.o Palace-The_.

tre, os ensaios da "Eva" unia da_ mais"ITtandas opcrctas <Ie r.cn__r, e ouc na
companliia Palmyra Basto-- ...contra, des-
empenho digno de registro,

A querida nrtista interpretará o ppel
r!e protflgonista, encornando Ahnetd.. Cruz,
o papel de Flaubcrt. O pape! de G:,v-y
foi desta feita eutrcgiic a Luiza Sua-
r.ella.

¦¦3n_rins2*p**E__s"
A opera dc Arrigo líoito. ouan-flo rf*

pres_iit:da pela primeira vez. no Apollo,
obteve cxÍto_ completo. O theatro encheu-
íe e o publico dispensou coloro-os cpplaf-
.¦-o' aos artistas*, destacando, principal-
mente, o baixo Cario Melocchi, um arti..-
ta notável qnc teve na papel dc '".Me*
p!_istu;._e_ , uma admirável creação.

Aquclk-s c,i-c não tiverara a fclicidad»
de Ir ao Apollo, n.it primeira dn extraor-
dínaria opera dc .Jníto, não devem Ca.tar
e..ta noite. "-.Icpltístoíeícs" ê considera-
da como uma das o!.-ra3 de iji-.r suece».

t>.
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PATHE'
HOJE HOJE

O grande suecesso da
actualidade

DOIS CAPÍTULOS StíNSACIONAES r/.âwmi.a
QUATRO ACTOS EMPOLGANTES

0 famoso romance que nSo conhece interrupções e
só registra triumphoa

6' serie em é actos 11* e 13* Episódios

,A pulseira de platina
Vereis a luta face a face do

DOIS ENCOBERTOS
Çonhccereis oa cffeitos da cellula de selenio. Verei»

o telephonographo

__r^_________S?í_______i_lr—i^ | CAMISA RIA E PERFUMARIA

S. RAMOS SOBRINHO & C.
íVlsí Rua do Hospicio, II e Rosário, 64 - RIO

*(m®
"oi

Apezar da guerra e de todas
as difliculdadcs actuaes, esta
casa continua a importar
ciirecta e continuada-
mente da Europa to-
das os suas mercadorias o por
isso pode:—

as--Apresentar rapidamente
ultimas novidades.—Ter completo scu variado
sortimento

—Garantir a legitimidade de
todos us seus artigos.

—Manter seu preço fixo e re-
duzido.

COMMeRClO

,*_-_4>.w>' a» ?m

r.c, mlle. Mariquinhas Pego: thesourcira,
mme. Jorge Abreu, e as dentistas mnie. Ura.
lirmelínda Vasconcellos, mine. Abreu e
Bulcão Vianna, e mine., marechal Pego.

Tudo leva a crer, dois que tao briltianto
festival de beneficio, tenha completo exito.
Os bilhetes acham-se á venda nas casas lie-
viiicqua e Arthur Napolcuo."Õ 

CARTAZ DO DIA
NOS TIIEATR03

KEE-UIIUCA — Além da atlralientc e
interessante "matinée", de que damos no-
ilcla cm outro logar. realiza-se hoje, no
Republica, á noite, um sobcrho espectaculo,
para o qual fui organizado um progranuna
"¦horá ligue". ¦rs

S. TEDRO — Novas representações tçre-
mos hoje, da popular revista — -"cu on
morreu, cujo centenário ja u tido como m-
J.\ 

engraçadissima peça dc Raul Tcdcrnci-
ra. e J. Praxedes.vae tenda um snecesso
que parece inesgotável, tanto se prolonga clle
com geroes applausos c numerosa concorrer.-
cia dc espectadores.

_¦
S. JOSE' — Poucos dias faltam para

desapparecer do cartaz do theatro o. Jose o
empolgante iilm "Nobreza gaúcha . cm i-
partes nas quacs sáo reproduzidos, com a
máxima folicidade, hábitos e costumes dos
fillios dos pampas argentinos, perfeitamente
eguacs aos dos filhos do Uio Grande do bul,
ni tocante Ss. vida da. campanha.

Mas a fita não se limita somente a «les-
cripção de quadros da Natureza canipraina
da Argentina; ha uni drama perfeitamente
concatenado, com cceuas ora amorosas, ora
empolgantes e altamente dramáticas, intçro=-
«ando vivamente o espectador durante duas
huras, que é o tempo de duração da _ina, e
quo sc passam dcspcrcebidanicntc, tao in-
tciessantc e o espectaculo. ... , nAs sessões começarão as 6, 4s_ B ç as io
hoias da noite, tocando no 3aguao do thea-
tio uma banda dc musica,

NOS CINEMAS

íi
Éfi

Mais dois actos formando o episódio 13* têm
por titulo:

Os mysterios do bairro ciímez
J_Jo reino dos cartomantes o feiticeiros—As crenças chi-

nczas —A exploraçáo das religiões, o fanatismo,
os intrujões 1 1

Formidável! ¦*- Único! - Assombroso 1

fPP Hoje-AMAM e SEMPRE
As grandes 

*Rep<>r-tág.ons JSaclonacs
são divulgadas pelo PATHIÜ'

HOJE
O grande facto da semana

Lançamento da pedra fundamental da
nova edificie da faculdade de Medicina

Film de A. Botelho Exclusivo do PATHE'

HW l-Wjüií^
PELO TEU AMOR EflJSiHHA VIDA

8 de junlio - OS MYSTERIOS DE NOVA
YOKK-13- e 14* episódios.
«m FRANCESCA BIOKTI-VI
RVPVP VIOTOIÍIA LRPPANTO

PARISIR-MSlí - l'e'.-> segunda vez,, este
elegante e acredilado cinema vc-sc obrigatio
a manter «o cartaz, não.fazendo hoje, como
não o fizera segunda-feira, a habitual uni*
dança dc cartaz, o maravilhoso fllm—* <-'
circo da morte" ou «Ultima soiróc de gala
no circo Wolfson", nue tem feito o sucçc.so
ninis notável, fazendo vibrar de emoção o
numeroso publico que ha uma semana nao
faz oiirra coisa senão encher incessantemente
o espaçoso salão do sr._ Staffa.

O portentoso film esla. porem, a scr re-
tirado da tela. d., por isso, quem «linda nao
foi vel-o, que se apresse a ir assisui-o.

í;!
IPMMIIS*  O cMe salão da avenida Rio

Branco niiniuicia para hoje um programma
uovo, que tanto tem de emocionante J*','"*.-'o
de lartistico, constando elle da exhilnçao
dn excepcional film de aventuras policiaes —
"•Mysterios dc Nova York". Os dois capitu-
los qne hoje correrão nn tela uo tu."*. ¦¦""
dos mais empolgantes c orrebataderes,
ri intensidade das seenas dç audácia e ço-
r.ageni que ntrllcs sc desenrolam. Os aprecia-
dores das grandes e violentas emoções nao
devem deixar dc ir hoje .apreciar os novos
enisodios do admirável film hm seguida,
o -publico verá a projecção da fita nacional
reproduzindo a cerimonia do lançamento da
pedra fundamental do novo edifício da la-
culdade de Medicina, trabalho do conhecido
photograplio A. Botelho.

Rio, 25 de maio de 1516.
NOTAS DO DIA

lA Câmara Sj-ndical dos Corretores de
1»lindos «Públicos da Capital Federal,, en*.
sessão dc hontem, resolveu admittir...» ne-
gociação c respectiva cotação official n.a
dlolsa as acções nominativas e ao portador
da Companhia .Engenho Central Conde dc
Wilson, em numero de 1.500, do valor no-
minai de i*oo$ cada uma, integralizadas, rc-
presentativas do scu capital social «ic
3oo:ooo$uoo.

ASSEMBLlSAS CONVOCADAS
Companhia listradas de I'crro Noroeste

do Brasil, dia 27, ás 2 horas.
Companhia Materiaes de Construcção, dia

2). á 1 hora. ., „ ,., .•„
Sociedade Ahwyma Brasil Mercantil, dia

'"Corapaiihír. 
Brasileira de Tclcgrapliia Sem

Companhia'dc Seguros C. Woyd America-
110, dia 3'J. 4 1 hora. _,¦•¦-, ....

Sociedade anonyma Casa Colombo, dia 30,

Companhia Predial e de Saneamento «lo
Rio de Janeiro, dia 3.. á 1 hora.

Companhia Siderúrgica Brasileira, dia o0,
ás 1 hora. __,, ,•„

Companhia Propriedades Fluminenses, <na
3ICompaInlia'*'industrial de Melhoramentos
no Brasil, dia 31, à ' !"?ra*_.____i._i

REUNIÃO DE CREDORES¦ íallcncia de Ferreira Ireltrc S* C, dia 26,
* 

íallcncia de L. Soares Figueiras, dia --,
** 

Faílencfa0'^ Standard Oil Company oi
Brasil, dia no, ás 2 horas. ,

Fallençia dc B. R-abcllo & C. dia 30. »
I hora.

CONCORRENCU|nuxciaj>a?
Na lnspcçtoria dc Maltas. Ja**1*»-?-"'?

e Pesca, para o arrendamento de coiuparii
nicntos dos mercados dc flora, da W<™
de S. Francisco de Tiutla, c em frente ao
cemitério de S. Francisco Xavier, dia -I), ••
1 

Superintendência do Serviço de Wwi»«
Publica e Particular, para a venda de ler
rc e aço velho, dia 2;, á 1 hora. .. .

Superintendência do Serviço de I.tm.sa
Publica c Particular, para a venda dc pneu.
rnaticos c câmaras dc or velhos, 01a 30.
** 

Na 
"lnspcçtoria 

«le Maltas, Jardins, Caça
e Pesca, liara o fornecimento de 10.000.u*
nas. 5.000 bambus e S.iwo estacas para arou-
rização publica, dia 30, á 1 hora.

Na Directoria Geral dos Correios, para a
execução de obras nos departamentos uc
"assigiiuutes" e "districtos" da o" sccçuo
da sub-directoria do trafego postal, Uia 3«i
ís 3 horas. ___ 

OAMUIO . , , 
¦,..

TI'ontcm, esic mercado iibriu desprientailo,
vigorando para os saques as taxas de i-'..|io,
ian|32 c ia.«|8 d. c. cm seguida, «is Ue
-.*. 1I4 c 1= si«6 c para a compra das le-
ras de cobertura as dc la;|iü e ia 15133

o 12 318 c ia 13I33 d. . , ,1 .
Momentos depois dc iniciados os tralialli

CÃES DO PORTO
Relação dos v.iporei e embarcações <iue sc acuavam atrac-vlos no Cáes ;tlo Torto

(no trecho entregue i Cortipaguie du Tort ) no dia rM dc maio ds 1916, ii 10 ho-
™ a* manha- EMBARCAÇÕES

A5MAZ3M IUSS9 K.«.ão K0U_ OlSSíVAÇÜM

V. carvão  •  Vago.
._  Vago.

Vapor  Americano . . • • "Ü. N. Luctceiiback"! Dese do carvão.
Vapor  Nacional . • • « "Cannaviciras" I Cabotaaem. t .

4—7 Chatas.,.. Nacionaes .... Diversas I C|o. do "Luisiania
S—7 Vapor  Nacional .... "Minas Geraes". ...|

I Vago.
 1'Dcse. de gêneros da

I tabeliã H.
P. Chatas.... Nacion*aC3 ... .1 Diversa? I K..p. de maganez.

T. 'S|ag. Chatas.... Nacionaes .... Diversas I C|c. «lc div. vapores
I Vago.

V, 10 Pontão  Nacional . . • • • Hsperanço  Cabotagem,
iu Vapor  Nacional .... "llelcm*  Cabotagem.

P. 11  Vago.
ji Vapor  Nacional "Arassuahy"  Cabotagem,

P, 13 Vapor  Oriental "Dalmatn  Dese trigo.
i.l  Vago.

tC—S Vapor  Inglez ...... "Ortegi1
'17—7 Vapor  France-s. • • • • • " Dtiplei.t"

iü IChatas,.,. Nacionaes .... Diversas | Dcsc. bagagem,
r. Marra / . • I Vago.

Ídem, ao mesmo; 34 rolos de sola, a Siquel-
rá & C.

Therczopolisr 4 saccos de farinha, a 1.
Borges; 10, a P. Carvalho; 7. a II. Lima; fi,

lik 
"ior.'!!.! 

fi S:de'bS.dS ii f»i «i-.ci.ro c rignra cst.i
P. Carvalho; 2, a Üernardes: 4 ditos dc fei-
jno, no mesmo; 2 ditos de farinha, ao mesmo;
2 ditos de bataas. a P. Carvalho; 15, a C.
Kibeiro; 12, a Th. Pereira; 8. a C. O. Pin-
tu; 2 saccos dc "feijão, a II. I*Íma; 200
latas üe massas a LcbrAo & C.

ditos.
Desde Io: 0.031 fardo_f.
Existcnci nom 24, dc tarde: 4-°3
Posição do mercado: naralysado,

C0'XAÇ01,S
Pernambuco _.p$oq. ft 3i?ooo
R. G. do Norle. .... 2j$ooo a 305000
Parahyba. .  29$ooo a 3o$ooo
Ceará 29,000 a jo$ooo

UOÍ.SA
liontcm, n Bolsa fuiiccbnou bastante

activa, tendo-sc registrado regular numero
de transacções.

As ajioliccs geraes, r.s dc 1909 c ns dc
¦1915. ficaram em baixa; as Municipacs,
as Populares, as acções do Ilanco do Ura-
sil, as das Terras e ai da Rede Sul Mi-
ncira firmes; as das Minas S, Jeiopyiiio,
cm alta u as das Docas da Bahia, sustou-
tadas.

VENDAS
Apólices :

Geraci de 500$, 1 Sar? roo
rDitu' de 1 rooof, 1 11 S3..S000
Dit.H idem. 3 ti.15.oco
Ditai idem, 1, 10 a. .... 838Ç000
Ditai idem, 1. 2, 2, 4 B.to$ooo'l.ni[i, da i,oç), 10, 10 a. • • 77''Í{1^
iDiro idem, 1, 1, 7835000
Dito dc 1911, .1 rruíuoo
Dirá idem. 9 r?5?ooo
Dita ds 1912, ,| Sn.Sooo
Dito dc 1915. dc ao$, 3 ;*..>•.000
l)i;o lidem, dc 500?, 1 a. . . ?3;íooo

los qne hoje correrão na tela (tu j.¦¦••¦- 
"» 0 ra(?rcn,j0 continuou a affrouxar, vigorando" l ' nora o fornecimento de cambiacs as taxas

de I2i|8 c 12 3! 16 d. c para a acquisiçati
do papel particular a do 125I16 «1. . .

Durante o dia o mercado passou a funccio-
nar em posiç.ão firme, obtendo-sç saques a
12 .|i6 e J2i|.| d. c pouca depois a ia i|.|
e 129I32 d. c collocação para as letras dc
cobertura respectivamente a 12 3I8 «
12 13I32 d.

O Banco do Brasil conservou para 03 va-
les ouro n taxa de 11 S71 >"'-» <•• ..

A' tarde, o mercado nmlmuoti n firmar-
se, vigorando para o fornecimento de ç.-un-
biacs'as laxas dc 125I1O e 1211I32 d. c
para a acquisiçao do papel particular a dc
'"óV 

negócios conhecidos foram desenvolvi-
dos, fechando o mercado cm condições fir-
mes. correndo para 03 saques as laxas 1 c
125I1Í e 12..|8 d. o para a compra dc
letras de cobertura a de 12 <3\32 d.

'Foram aífixadas nas tabcllas dos bancos;
Londres

IDUAl, — Neste conceituado salão .te-
reinos hoje, «*in primiére, ínais dois episo-
dios do majestoso filai, de assomlirosas «-

arriscadas aventuras — '.'Mistérios dç Nova
York", que o nosso puolico ja tem admirado
«ias dez séries anteriores. Os novos, eplsp-
dios, que se intitulam — "A. pulseira dc
platina" c "Os mysterios do bairro chmez ,
têm a mesma estonteadora intensidade que
os que os precederam, com as mais cmpol-
gantes seenas. Completando o programma,
serão cxhibidos ainda o grandioso film —
"O naufragador", oriciiatnilor film, em tres
extensas partes, da Tilicr-Filins; 

"hxerc.os

de caçadores na África", soberba fita dc
actualidade; c, como extra, na maliin-e, a
fita "Mylord Carrapelão Troglodyta", dc»c-
nhos animados dc Andcrson,*

ÍRIS — 'F.« dos mais cstupnidos o pro*
gramma que hoje sc estréa.nesle acreditado
salão. Consta ellc do seguinte:. mais duas
séries do monumental drama policial— Mi-
liorno", tendo por títulos - "Vida martyr
e "O monopólio das estradas de, ferro .
Oucm já assistiu ás primeiras series <lo
famoso film uão deve deixar dc ir ver as
novas séries que hoje começam n_ ser cxiu-
bidas c que constituem o que pode lia*.*-r
de mais arrojado cru trabalho cinçinatogra-
phico. Além desse film, quç por si só con-
stltulrla o mais soberbo dos espectaculos,
correrá ainda na tela Jo íris o1 majestoso
film cm seis lonçjas .partes — O «PM™
dc Nova York", admirável trabalho da 1'ox-
Film.

Paris.
Hamburgo. . •

-V vista;
Londres. . • .
Paris
Hamburgo. . ¦
Itália. • • • i
Portugal. . .
Nova Vorlc, .
Nfontcvidéo. . •
Ilespanltn. . •
Suissa. . . #
.Buenos Airc-s. ,
Vaies do café.
Vales ouro. ..

12 111 «3 a
5C97 o

$656 a
_$92o a
4$120 a
¦1.395 a
$8aj a
$804 a

I$775 »
$096 a

16
$Gt)4
ÍSio

12 1.3
$700
.815
|f>752S957

4^193
.$..60
$855*$Sl0

1S790
$úr,$

Dito idem, dc 1:000$, 3. (i, 10,
1, si, 

Dito idem, idem. 5 
Muuicipacs de tyeó, port, jo n
lí. du Minas Geraes dc irooo?,

30, io 
Ir. dó Itio (..; °\") 23, .yj 11. . .

Bancos :
Brasil, 5, to, 10 

Companhias :
'loterias N. do Brasil. 10., 10a,

100, 2.-.oo, 
Minas S. Jeronymo, 100, 100, 200,

30a Ditau idem, ioo. ioo, ioo, 200,
200 a. . . . . 

Ditas Ídem. 50, ioo, ioo, iuo,
100, 100, 150, a 

Rede Sul Mineira ioo a. . . .
Difai idem, 300 » •
Dócáã da ííabin, 300 
Ditai idem; 500, 500 
Docas de Santos, nom,, 12 a. • (
Dilns idem. port., i, 3 a. . . •

DcboUv.vcs':
Banco União S. Paulo, 5 a. . •
Confiança Industrial. 3a....
Docas do Santos, 5, is. 25 a. .
A-merica Fabril, 150 a. , . . •

.•ViiífiiJ por alvará :
Apólice geral do irooS, t a. . .

OFFUUTAS
338$ooO

^Aecresclmo ao maniícjto do vapor "13c-
Iem": 40..fardos de algodão, á ordem.

Pela i\. l:. Ceopoldina. Carga recebida:
milho: 3,-B saccos, a M. Zamith; 120. a M.
de Souza; 35. a AI. Kinlay; 24 a T. Uor-
ces; 43, n Avellar; 20, a C. Pinto; 21. a
L. Duarte; 125, a Na_a,- Irmão; ,.ú, a M.
Pinto; 2.15, a B. Martins; 377. a Dias Gar-
cia; 30, a Ií. Costa; 103, a ti. Alves; 15,
a B. Irmão; 59. a C. Mirins; ..q. a C. Kiv
zende; so, a C. Soarc?; <;.•}. a Souza Valle;
-'c, a J. M. Irmão; 144, a S. Inllio; 44,a p. Mnrcira;o, a M. Souza; 59, a Siqueira
Veiga; 165, a A. Pollcry; 116, a K. Otici-
roz; 142, a Kibeiro X. l-cssa; 40. a JolitiMoorc; 72. a V. Ladeira; 20, a J. A. Bi-
beiro; 30, a Liuo; 12, a A. Lemes; 10, a
Dias Garcia; 38. " N. Irmão; 105, a S. J.Assaíí; 13, a T B. Borges; 17, a S. Ma-
cedo; 20, n P. Carvalho; 41a. á ordem; 40,
a _F. V. M. I.obo; iqo, á T ordoiiijos. a
A. ordem; 31, á C. orden*; 30, a P. ordem;
815. a ordem; 16 ditos de feijão, a J. Cardo-
st*; 6, o J. J. Miranda; 4, a Ií. Irmão; 5a M. Pinto; 13. a P. Carvalho; 2, a F. Slei-
relles; 7, a Avellar 1 C 1 18, n C. Bastos
¦S-' ^'i 3. a V. Monteiro; 7, a II, Unia; 50
ditos dc farinha, a V. Monteiro; 20, a C.
Rezende; 20, a O. Pimenta; 15. a A. X.
Alhadas; 25, ri ordem; 88. a M. Pinlo; 470,1 ordem; 10 ditos dc fubá. ri .1. ('.. Mattos;
16 ditos dc arroz, a A. Pinto; 3 jacas dc
carne, a 1?. Borges & C; 1, a J. A. Ri-
beiro; 3. ri T. Borges: 1. a A. Pinta; 2,
a N. Pimenta; 1, u 1(. ordem; 1, a A. Cha-
ves; if a T. Borges; 2, au mesmo;

j-.Sooo I ' J-"^ **«¦ carne, a G. Campos; 1 dito de''"slooo toucinho, a G. Martins; 3 ditos, n 11. Al-
5 ditos, a G. Irmão í; C*. 20

S. P. ordem; 55 amarra.
Diiriscb & Cj 13o volir

0A1JNES VERDES
Xo matadouro de Santa Cruz foram aba-

tidoa liontcm : 6oj rezes, tio porcos, 27
carneiros c 4.* vitelios.

A matança foi feita para cs seguintes
marchautej :

Cândido E. de Mello. 57 rezes . c 2
porcos; DurUch 6* C, 26 rezes; Ale.xmi*
dre V. Sobrinho, 6 porcos; A Mondes
& C, Co rezes-, I.ima cr Filhos. 57 rezes,

1 porcos e 8 vitelios; Francisco V. Gou-
iart, 9'J rezes. 23 porcos e 10 vitelios;
C. Sal Maneira. 26 rezes; L. Oeste dc
Minas, 19 rezes: João Pimenta dc Abreu,
40 reze;; Oliveira Irmãos St <-..„_. rc-
zes 16 porcos c 10 vitelios; Lasilio Ia-
vares, i.í rezes c 10 vitcllas*. Castro cr
¦C. 20 rezes; C. dos Rctalhistas, .15 re-
zes; Portinho Sr C„ 25 rezes; I.uw Bar-
besa. 10 rezes; F. P. Oliveira 5t C, 43
rezei; Fernandes St [Marcondes, 10 .por-
cos: Augusto MV da tMotto, 2 rezes, 2?
carneiros e 6 vitelios,

Foram rejeitados: 3 *1** rez"' « ror-11
e 2 vitelios. , _ _.,

Vigoraram no entreposto de S. IJiogn
03 seguintes preços: bovino, $460 a. .500;
carneiro 15500 e iT3oo; porco, 1.200 c
irfj.-a o' vitella, $500 c $900.

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Portos do norte, "Capivary". ,
Inglitcirri e eses. ;Araguarv .
Portes do norte, "riaira*.; . . .
Portas do norte. 'Iara . . .
Kie da Prata, "Dcsna . . . .
Bcrdcos c eses., "Scauaiia . .
Portos do sul, "Scrmpe . . •
.Marselha c eses. 'Tampa . .
Rio da Prata, "P de hatriisleçul .
Nova York e e:-cs., '\cltairc .

Jiinru:
Cotliemburg c eses., Christophcr-

lyaÇspo

¦do de boi.

Os soberanos
i9$f{oo, ficando

«a da opera italiana. A companhia Rolo
li S: Billoro esta com as malas feitaí,
para partir novamente para S. Paulo.

Será esta a ultima semana de especta-
iTiploa no Apollo; -sendo, portanto, itcitii-
Hvaincnle a ultuitt da "Mcphistofelcs".
Domingo lerá logar a ultima "matinée
«Li companhia, com as operas dc Leon-
«avalio — "l'u!haços" c "Ziugari",

«O "GUAR.VXY"

O espectaculo dc sabbado, no Apollo,
pela companhia lyrica, vae -scr um espe-
ctaculo sensacional, Cuitar-scri a opera
do Lnimortal nwcstro brasileiro Cnrloa Go-
nics — "O Guarany". A peça do nosso
immortal patrício c uma da-í operas dc?
maior dlfficuldade musical, razão pela tiual
n-eni todas ns companliíu-s lyrícas a podem
trazer uicluidag no scu repertório^ A com.
panbía Kotoli *S. Billoro, quc dispõe dc
muitos elementos dc valor, fcl-a estudar
pelo!) melhore, artistas di sua "trou-
pc" e va.: da!-a cm '«premiére", no sab*
Lado.

A parle de Cecy será cantada pelo so-
prano, senhora Esperanza Clasenti e a
dc IV; y, pelo tenor Manoel Salazar. Ks-
tt'.-i arttetas c a primeira vez quo can*
tiim c_.te.-t papeis. O Cucique, chefe da
tribu don "Aimorés" deve ter. uma es-
ptendi-I-i interpretação pelo baixo Carjo
Melocchi. A opera c.tá sendo ensaieda
com carinho, por todos.

SOVA (.OMIWMII-V

O empresário Pjschoal Segrcto prose-
Ktic lu-tiviuiicute trabalhando _ na orfjamsa-¦;.i> da i\o\ t companhia nacional dc opc-
tcli'. maciças, revistas, buríetas c peças
.le costumes rcttionacs, a mial se do-tina
ao fipnl.ii lheatro S. José, «tuc e doi
t'on.\>s ,-j'ti* fm um publico etm.quc -.c
ir.i'.'t'.;.j .1 ircqticntabo com assiduidade.

O curpo tie curo.s e corbtas genéricos,¦ iiuc jà ciíá completo foi escolludo com

Boúrguienon, pianista de ss. mm. o rei ea
rainha dos belgas, e urofessor de piauo do
Conservatório Real dc Bruxellas.

GRANDE CONCERTO

Distinctas damas da nossa sociedade estão
omaiiizando, oara o dia 3 do iunlio próximo,
na salão do Jornal du Commcrcio, um «ran-
dc festival literário, vocal c instrumental,
onde tomarão parte os mais eximios pianis*
t«is. como mlle. Guiomar Cotcgipe. mmc. Al-
mirante Pinho, senliorita, Laura Silva, de 13
annos, e o moníno Júlio Ramos, com sois
at.noa. O professor Dc perigue dc Faro far-
se*á ouvir, em companhia, doa suas gentis
alumnas e de mlle. Nt-nè Calava, profeS*
sorn dc cinto; c outras cantoras.

A nano literária está sendo organizada pelo
dr. Adelino dc Magalhães, que será brilhai.-

te c escolhida.
O programma, oue está n cargo do (Ir.

De Larigue de Faro, cerá publicado breve*
mente,

A comniissão compoe-se das seguintes sc-
nhoras c senhores.

Presidente, mllo. Guiomar Cotcgipe; vice-
presidente, mme. Almirante Pinho: secreta-

P\R1S — Duas novidades da Mordisle,
a reputada fabrica norue.ueza, apresenta
hoje, uo scu novo programma,_o Popular
cinc.ua da praça Tiradcntcs. Sao¦ elias.
'•Uma resurreição", drama do imponente, c
Sensacional entrecho c «lc'. intensa acçao,
no qual figuram, desempenhando os nr n
einaes naneis os festejados artistas l'.Wia
TÍ_rnse,,.'\Valdcn,ar l-.ill.i-.dcr e: 'l*Jzc Vro-
lich, c a emocionante comedia cm tres a^,o>—
"Casar «lão é casaca". „,„_.;r

Só cs=es films bastariam para garantir
o mais completo uccesfo do «.ovo program-
ma" Tuc! no entanto, airrda tem.a ongn.cn-
tar-lhc as extraord narias atlraççoes — Mil
forno dc un; anel", encantadora comedia
colorida da Gaumont, cm dois ai-lo.-, J.i
herdade ou morte", cmp.dcai.tc drama con-
juiial, em iiiiatro acto
com a3 ultimas noticias cc

..lURAS
foram colados a ioJGoo e
com vendedores a .9.700

c"compradores a ig$soo, ¦
As transacções divulgadas íoram dc 'poma

cncíita.

IíETRAS DO TIIKSqtJRO
As letras papel foram cotadas ao rebate

dc Ó1I2 por cento, ficando com vendedores.
conforme a data da emissão, ao extremo
d» 6 1I2 a 7 por cento. .

Os negócios conhecidos careceram ua im*
¦portiincia.

SILVA HSÚ, RIBEIRO & O.
Rua Marechal Floriano Peixoto, 46.

Únicos que prestam bons coutas dc caie,

cÃfíi' ,..,_,_.
aiOVIMK-STU DO MERCADO

Kilos Saccas
tarde. . . 200.568

"Gaumont-Joiiriial","dade.

•WENID \ — O confortável e querido
ccnlro de diversões da empresa Darlot con*
.cecionou para hoje um progranuna cheio
Jo atlractlvos, um programma verdadeira-
mente brilhante, qua consta do WS»»»;
¦'Aventuras de lor, John", grandioso dra*
,ma 

Cpoli_lal, 
priradro episódio en. quatro

vibrantes parles, sendo protagonista o op-
plaudüo art!s'a William Garwood; "Um «ia
clieio", interessante comedia cru um acto,
"Tomai Universal", o 7" numero, com rc*
pòrtagcns sensacionaes c 03 últimos t.gu-

l>istcncia cru 2-*, d
Entradas em 23:

F,. I". Central. .
lí. F. I.eopoldina. .

Total ....
Kmbnrqucs cm 23

Kuropa
Kio da Prata. . .
Cabotagem

1,11 .2H0
226.140 G.rrS.

206.857

3.0|a
1.000

¦AOO 4 ¦ -" 11

Vcrdadel-í. enra da H t R KIA õnebrádnrá
SKJI OPERAÇÃO, pov meio tia CINTA 1IERXIARIA EHSOTRIOA

No grande estabelecimento do Professor

Do ele

li.auuut.i 1
fiipresati .
..indo ai.,

'.'.1 ft.l .1
&3 cor.

Cujo irr...

¦-» artístico, ainda nada se pôde
.i-ivamente, poriiue depende de

1 entre elle-J c o conhecido
nite procura reunir t um todo

. nue seja jà conhecido c ap-
'" * *.-.•>-: 1 pubÜCO..1 para admirai" que o popular

ko-í \.v;:i alçuma surpre?~i, lan-
11..1 oi'Mtur.1 rinu dentro eni pou-
ni;-.*. t-, <\\ platta do S. \o-,è.

i>:- j i i^t.lo ensaiando uma nc*;a
« «.* .:t..«*:.. aiud 1 é segredo.

o ,
para 1

OU UV.si'insr.ir.vO
ODKOX

«rr Av.

XO

;. r»u.
ia n*..¦. uma nrirav

f-cnão v.i.
e itumo j.)
soberbo cjue
b»ica que o
ripalmente,
p^rte, c uu:
c as formos
r.olich. _;

plauüir <•:¦.
Ml. -Ui

da promette,
ia, O termo'¦'s. Km pri-um iilm une

LAZZA-
ItINl iodos 03 apparelhos são fabricados sob mc-
dida, conforme o caso c o enfermidade, não tendo
nenhuma mola de ferro, são leves e invisíveis, garan-
lindo uma contenção suave e perfeita, lambem das
Hérnias a« mais volumosas ipodendo, o doente tra-
bilhar, faacr exercidos de gymnastiea oll cquitação,
ficando completamente curado, sem operação ai-
guina. As pessoas qne íoftrcm da Hérnia escrevam
hoje mesmo ao 1'roi. I-azrrariui, aíim dc ubter o tra-
lamento gratuito.

NUMEROSOS
ATTES-

TADOS DE
CURAS

Existência em 23. do tarde .... -,-:*5l3
iMiirarain desde o dia 1 de lulho rito hon-

tem, 3.0(15.021 saccas, •¦ embarcaram, cm
cguàl .período. 3,220..21 ditas.' 

liontcm, este mercado abriu em condiçui-s
frouxas, com escassez dc nroçura e de enfe
á venda, tendo sido cficctuadas dc manha,
operações de 223 saccas, ua base dc 10.700,
a arroba, pelo typo 7. .. , .

No correr do dia, uão foram divulgados
negócios, fechando o merendo coiiipletameu-
te-desanimado. ,

A Poisa de Nova \ork abriu com : a S
d» baixa parcial.

Xão houve muradas, c passaram por jun-
diiihy 10.100 saccas.

C. II$tOO
ro$7oo
loífl-joo
g$goo

Consulta das
g ás ia c

das 2 Ss 5.
O domingo
até meio

dia.

RIO UEJ_VXI.IRO-L.U-uO DE S.-7RVNCISU0 X. 42
¦ciatica, debilidade

Repartição ortope-Obesidade, ventre caido, rins moveis, «lõres . rhcumaiicas,
nervosa curada com especiaca e modernos cppare.ho-** electricos,
dica nara senhoras, dirigida por uma dama especialista.

AVISO — Devido tios numerosos pedidos a Casa enviará tim professor
ortliopcdico ris seguintes cidades BELLO HORIZONTE. Hotel Avenida,
os «Uns SI, 2S. 23, 24 c 25 corrente. OURO PR ISTO, <-i-;.ii«Io
limei os dias 27 «> 28 corrente, o 3V17j DJí FO'HA, Hotel líiu
tle Jiineiro, os ilitts :«0 o 31 e 1' flo junho próximo vindouro.

riXTO. LOPES & C.
Rua Floriano PcWolo, 17.. —_ PrtJ-

tam as melhores contar dc caie.

¦\ Aeencla «tcral das Cooperativas. Agri-
colas do Eslado de Minas communica a>
senuintcs
COTAÇÕES DK CAFÉ' POR KII.OS:

T-po
Cafés do Sul c | Cafés de outras
Oeste dc Minas | procedências

Geraes do l.ioo$, .
Emp. de i_oj. .
Dito de 1900. . ,
Dita de 1911. . .
Dito dc i.irr. . .
R. do Uio (4 "l") .
ÍDito .dn 1915. • •
Judiciarias ....
Dito dc 5oo?,_ porl,
Dito. .Minas Cernes.
Atur.ieip. dc 1909. .
Ditos 110111
Ditas de iol-f, port.
Ditas 1.0111. . . .
Ditas de u;o.|, port.
Ditas, idem, eom. .
Ditas de i_'-'_, port.

Banvost
Commcrcialt ¦ • •
Brasil
[Lavoura*. . . . » ¦•Commcrcio . t. ¦ ¦
Nacional Brasil * .
Mercantil. .._.•;

C. de Seguros:
Garantia. . . . • •
Itrasil
Minei va
Aiiclo Sul-Americana
Confiança. . * . .
hidcninizadora . . .
lute. ridade. . . .
previdente
Argos. . ... . •

irit.-iii/iiJ dr Ferio:
•M. S. Jeronymo .
Noroeste
Coyns
Rede Mineiro. . .
Norle do llrasil . ,

C. dc. Tecidos:
Brasil Industrial . ,
Confiança. . . .
Covilhã
Pclropolitaua. , , .
S. Felix
Magéciife
Corcovado
Mnmif. lMuminensc

C. Diversas:
Docas da Uahia. .
D. dc Santos, nom.
Ditas au port. . .
If.oterias
T. o Carruagens. .
1'. o Colonização. .
Centros Pastoris. .
Const. Brasil. c..i« "i"
Carbureto dc Cálcio
Usinas Nacionaes. .
llan-realica ....
iMcih. no llraíil. .
Melh. no Maranhão

Debentures:
Docas dc Santos. .
_,I. Municipal. . .
Tec. Magcensc . .
America Kabril. . »
M. Fluminense. . .
Itra«il Industrial. .
Tec. Alliança . . •¦
Tec Mota fogo, . .
v. Paulistana , .¦
T. Confiança . . .
P. Industrial. . .
«.. Felix . . . .
s. V. Alcântara. .
Tecidos Carioca . .
T.irihn dc Sapopcmba
II. U. dc S. 1'auln
T o CarruaRcns,

7;S.;ooo
8:o$ooo
r7.5»''

77S$oõo

çSoíooo

iSa$ono
j.SS$ooo
3_jo5ooo
J20$000
i_a$ooo
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200^000
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3005000

26$000

SoÇoou
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32$00O
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I5$ooo

_.|$001

2«}$500

35SOOO
aSÇpoo
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31$000

^13Ç000
(Í35$ooo
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í8o$ooo
__ò.(Çooo
còoÇooo

3.j .-íooo

77.J9000

7UO$000
^20$000
77,1.000
1yo$000
10j$000
íSjrfooo

3u?ooo

I(>pSOOO
joãíooo
1 tCÇooo
i75$ooo
2'JOvOOO

I3.000

Es$ooc,

5o$ooo
53O$000

S5$000
:6$000

1255000
,I5$«>uo

: [íóSooo
35.000

1;o$ooo

3l?ooo 3o$noo_5-"'5?üoo
,|0$000 —
1S?0'1'I 1 lC'0'10
f,8Soou
S$.íf'" .S7.10

ig$ooO I7$ooo
So$ooo

'ÍÓSOOO 220$000

ia8$ooo

191$000
l.(0$'jnu

JO2?000
i8o$ooo
igo?oon
aoü$ooo
ioo?oon
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Conrru.

I lasjf

I
C6r I Coram.

«!_ i.l

niit. n-,-1!.* tomam
reri.!.»: IVÜrrud-rr,
i,Th.nn.cn e Klra
Ii.i*-i.iriu; conheci'

; aprenJcu a ap*
do tri) impecea-¦rir.', vae i-r asonraa

Mas
l*-*«

o protr.
una, ta>idr

l.*ica C.
ntovinifi
wrlo cs
uina garantia Jc si.'•^¦-.^'.T.-.vlo imi nui!

ch-:

-1 c-irrí-,.; mais de um¦o_h.rú.o da artística fa-«
Por uu*. annel", trabalho

de nerinecias e jogado
iaia Siwnoret. o quç é
u exceliencia; fecliará o
.«to do " tiaumont-Actua-

ii ..mes , ot ims-.iin c.m.matoc.-aph.co (pie
todos aprocí.iai pc.o scu iodo informativo,
i;dos r^cus lumieros de modas c da Rtierra, e
mais um toar de jorce cinenutograpliico: a
parada ,1o .'.i de maio.

Tal o prostainma maravilhoso do luxuoso
i. ucon.

VARIaS notícias

CASA DAL
RUA DU ALFÂNDEGA 82 a 86

(Ctinlo com a run tios Ourives)

INSTALLAÇOES
de LUZ

& A 6 ü A

p"t;' mm.
"LA VILLE

DEV

a irríCCl IS$..(ÍJ
,, a is$-150 ".-'•53
17 a : i?^ .7 "$S.|7
to a nfris ir5i.ro

Cór
i a$66_t
".1=5

. I.S8.17
i .1.7 13

'¦'¦'U

A maior novidnile
Botas pelica beje,
com guarnições de
verni?, preço 28$;
pelo correio, mais
.:$cjo; especialidade
cm calçados sob-
medida*:; «o. ma do
OUVIDOR, 69.

¦*-í^-^ÍS*-"e*-*,*

MlíNOU DESAlU'AUEOn)0

- N',i theatro di Club .-*, do Mar.i, no
K^-,'hu\v, c-ítréa lio;*.*, com o drama —"O \ *"'.'i-.í..:Ío i\c Cuba", *a companhiadr.ir.ati.-a 1 „;.,-; ft Nr.rret. da qual ia_¦ iprímeira dama. u conhecida--'iria Maria Castro.

-_. \ :.*,;.¦) ,!,. »Avr.it*.í.;ya" -i esperadoo c?nheeiilo" cra;*.;*c;.irio theatral Celestino
Silva.

••- ¦ ¦¦lia- m. <ra-__fc-*______w—.

XA SOCIEDADE DE GEO-
GKAVHIA

O nianiiii «lo território
«Io Acro

Reune-so amanha, ás 4 da tarde, na
sede d.i Sociedade dc Geograpliia, a
comniissão nomeada para interpor pa-
recer sobre o mapp.l do Território do. .
Acre, confeccionado
João Alberto M.-.sô.

¦¦ia ipi nj ***> _>

pelo eiigeulictro

Goítas Virtuosas Vs.'u«
Oiraru hemorrlioid

MOSIO^
UlvCITATi DE PIANO

Ni
rfalira

Eecital dc }-%%,
h noite, o r"i"iei-

a ;r, Francisco do

males do utero.
v'-:, Cvstite.

PO Mil CA A ltG KXT1XA

ICcconliccimento «li- flopn
tados rtemocratas

Buenos Aires, 24 — (A. A.) — A
Câmara dos Deputados approvou os di-
plomas dos deputados dianocraías elei-
toa pela niinorirt de Santa FÓ. rejeitan-
do os dos deputados radieae. o pover-

No dia 3 do mcz passado desappa-
receu da casa de seu pae o menor de
nome Laureth, filho de Joaciuiin Tei-
xcira de Magalhães, natural do hstado
dc Minas, comarca dc Ubá.

O menor tem um sigual preto _ no
rosto, do lado direito, perto da_ vista,

Pede-se a quem souber noticias do
seu paradeiro informar para a estação
de Diamante, E. Ir. Leopoldina, ou
r.csta cidade, á rua Haddock Lobo 39--

Obsei i ações
Mercado: calmo.
Cambio: i-.ÍJ-r. firme.
Paula: Srto.
Dc accordo com a alta, as qualidades acl-

ma dc 7 não acompanham 03 preços rela-
tii-os, sendo sempre os de còr mais valo-
rirados* continuando depreciados os çafes
__i.*ros, devido ás entradas dc S. Taulo.

T;a-?e c> Irmãos communicam n::c as co-
tações de caie são ai seguintes 

Santa Helena .
Ind. dc Werrçri
Tijiica. . • • • ¦
H::nsoatica. . .
C. Urahma. . .-.1. do Brasil".
M. Nacionaes •
Sant.". Rosalia. ,
Sánw Barbara.

200?000
ÍOOSOOO
So$ooo
igoSooo
ipoÇooo

JO.U00*1
lf)0$000

200Í_000
I55$ooo

40SOOO
i3o$ooo
i85$ooo

200Ç000
I50$000

>i5o$ooo
íonSooo
C0Ç000

DESPACHilDASEMBAliOAÇõES
I.M 21

Dalrar — Vap. ital. "Eolo", cm lastro.
Buenos Aires — Galera ama "Ir,dward

Scrwnll", em lastro.
Itucnos Aires — Vap. arfr. "Dalmata ,

lastro. .
Paranaguá e Antonina Vap. are. "Va-
ilíona", lastro.

RENDAS PISOAES
ALFÂNDEGA DO Ulü

Ucnda arrecadada liontcm:
lrm ouro
Eru apcl.

loorrorfaoS
i6a:CS.t.t.!5

2fi2t783$003

3.
4.
3.
6.
7.

i:$ooo
115700
111(00
11?! 00
10ÍS00
ioS4oo
10S000

MUITO GRAVE

nistas. que se pretendiarn
:o_ p.cls mcí',11,1 pcoviucia.

ubem elei-

O exame da vista só deve scr feito por
pessoa mínto habilitada; cafo contrario, ?crá
de gravíssimas conseqüências. A Casa
Vi ei tas assume toda e qnaUpter respnn-
sabilidade .pelos exame; cfíc-.tuados no scu
Cabinetei à na da OuitanJa n. 09.
¦' " nmt ¦O -BB» ¦•_* tm*m -

QUEM PERDEU?

MERCADO DE SANTOS
Em cir
Entradas: 0.50. saccas.
Desde i": 152.047 sacca*..
Media: 6.610 saccas.
Desde 1 de iulho: H.0SS.-Ó4 saccas.
¦Saídas: 82.827 saccas.
Existência: 744-420 saccas.
Preço: -.Sooc por :o kilos.
Posição do mercado: estável.*

Renda dc : a ij.
Em egual poriodo dc 1013

4,o23iiGo$7i2
4.141:794.614

Diffcrença a maior e:n io.*? :C33?'jC
RECEBEDORIA DE MINAS

Arrecadação do dia 24 . • • 7:70o;-,-';
Dc 1 a rr-1 ........
Jvm egual penoio do anno

parido ...» • ¦¦ ¦ ¦- *

l(j_:oó_-_e9

37S:r--o$i=3

Foi acharia na rua e trazida
redacção, onde fica á dispo
rt.pectivo dono, uma caixa d

I de viíiia,

no?=.i
5Í*;ão do

ASSUCAR
TCntras e^i 23: 666 saccos.
Desde 1"! 9S.C73 ditos.
Saidas em 23: 4.001 saccos.
Desde ." Sj.o.iS ditos.
Kxistcncia cm 24. de Urdo: nos trapíches,

isj.sr-5 saccos; nos armazéns geraes, 36.7S3
ditos.

Posição <la Ecrcadc: orarysado.

COTAÇÕES
Dranco. crystal. . , . .
Crystal amarcllo, . . , .
Mascava .......
Idcnr. j« sorte. . , . ,
Mascavmho.

So.*o a Í660
SiSo a $6og
S^^o a Í460
t68o a $700

Ç500 â, V-3-J

COTAÇÕES
Kntradas e:n 23: não houve
Desde t°: R.S4.1 fardos,
Sai-Jasein 23' 455 ditos»

MANIFESTO DE IMPORTAÇÃO
Pelo vapor italiano "Liuitama , ,1c (..crio-

va c escalas. Carca recebida: S75 caixas dç
vrrmoutli, ii G. Boettchc-: 200 de fernet a
Sociedade Anonyma Marlinelbi 10 de vinho,
a Belli; 9 fardos dc canhamo, a Companhia
Ccllulosel 5 dc papel a Gcnaro Dias: 7i
caixas idem. a Diiano; 2.1 fardos dç çanha*mo a V. llonazzo; ao. a b. Machado: 3
caixas dc mauná, a J. P. Barcollos, t (, 1
A. («ornes. ,_ „ ,

Telo vapor nacional "Itaoerttna , dos por-
tes do norte. Carea recebida: 1.01S saccos
,le farinha, a M. D. Souto: 26 de taoioca,
7 7.10 dc assucar, a Th. da Silva: r.904. a
F, II. Walrhcr; .50, 3 Ouciro_ Moreira: 22c,
i ordem, e 10 caixas do palitos, á ordem.

Pelo rebocador "Urano", de Cabo I-rio.
Crca recebida: 0S.000 kilos de sal. a J.
1'. Aguiar. __¦_¦. 1 • ¦

Pcio pontSo "Brasil . Carria recebiua :
147.000 kilos de sal. a I. P. Aguiar.

Pelo vapor argentino "Vacuiiloiia . de ko.
sario. Carga recebida: 7-i-n saccos de
tiipo. com 4S0 kilos, c 4<Jc.coo kilos a granel,
á ordem. .._ .. T , , , n

Pelo vapor americano «*D. N. tuctcmoacK ,
de Noriolck. Carea recebida: carjrSo.

Pelo hiatc nacional Truneiro de Março ,
de Cabo Frie, Carga recebida! cal,

toucinho,
buquerque,
toneis dc álcool
dos de couros,
mes dc resíduos, á ordem; i f.
sas, a 'M. Motta; 10 caixas de cerveja. ;
M. dJrtto; i dita de formecida, a 1VS.N.
ordem: ,io ditas, a G, C. ordem; 19 ditas. ;
S. ordem; ro dilas. ti P. -G. S. ordem;
12 ditas, n d\. V, S. ordem; 30 d^tas, a
I*. S. ordem: 20 ditas, a ,\. \). ordent;
10 ditas, o AI. U. i?. ordemj 10 dita=, a
D. •ordem.

K. de Ferro Tiierezopolis — o saccos de
farinha, a T. llnrgcs; 4 ditos, a C. Ri*
beiro; S ditos, a A. Pinto; ;• ditos, a IVista;
7 diio-), a rio;;;*os Cunha; 3 ditos dc fui-
jão, ao mesmo; 10 ditos, a Corrêa Ribeiro;
10 dito?, a F. Moreira; 5 ditos, a li. T<Í-
ma; 9 ditos, a Kd. Grijó; 6 ditos, a Ma-
cedo Silva; 10 ditos, a 'A. S. ordem: 7
ditos de batatas, o A. S. ordem; 2 ditos,
a J. P. Duarte; lf, ditos, n C, Uijciro; 14
diíos, a iTí-.l. Grijó; zo jacas idem, o P.lM-0-
reira; 12 ditos, a C. Ribeiro; 20 diios, ao
niesmo; i4 -ditos, u A. Santos; 12 ditos,
n Macedo Silva.

Pela I-l. V. Central do Itrasil (S. Diogo),
carga recebida: 74 latas de manteiga, a
A. li. Oliveira; ia dilas, a Th. Pereira;
;S dilas, a 111. Alves St Cl ai ditas, a
... Barbosa; 24 ditas, ao mesmo; ro ditas,
a João da Cunha; .io dilas,- a Th. Pereira
St Cr -'.| ditas, a A. li. Oliveira; 24 -iilas,
a Júlio llarbosa: iC ditas, a D. Raniallio;
ió ditas, a M. Rocha; 16 ditas, a 'Alves
Irmão; 15 diías, a Virgílio Souto: 6 cai*
xas, a <".. Ribeiro; 70 laias, a 11. Alves
& C.i o ditas, a 0. Ribeiro Sr Cr .1 di-
Ias, a jacob Malaí; 11 ditas, a P. Mar-
Lins; 12 ditas, ;\ ordem; 12 ditas, á ordem;
-.o ditas, a João da Cunha; .ii ditas, a
Pinto 'Lopes: 56 diras, a 11. Alves Sr C.J
16 ditas, n Pinto l.opcs; 20 ditas, ao mcs-
1110; .1 «liras, a M. Nogueira; 7 dias. a
A. ..mnnyite; .16 dilas. a Prc.-.cr Sr Ci
20 ditas, a Alves Irmão; s.i ditas, a João
da Cunha; 31 ditas, a J. Alves Ribeiro;
o ilitas, a T. Machado; 48 ditas, n Soa-
r<s Rezende: 10 ditas, a T. Machado; f;3
ditas, a C. IÍ Lactícmios; 2J dilas, a C.
Ribeiro; 10 drtes, no mesmo; So ditas, n
C. .11. Lacticinios; S7 ditas, á ordem; 1:9
c.ixas «br queijos, á ordem; 2 j.acás dc car-
ne, a T. ordem; 2 ditos, a P. ordem; o
ditos, a R. ordem; 5 fardos idem, a A.
Barroso & C; 3 cestos, n Siqueira Sr C.i
2 jacas, a Verraz Irmão: i dito, a Ií, jor*
res; 1 dito, a N, Saraiva; (, ditos, a i,,
Carlos: n ditos, a Coelho Duarte; 2 «li-
tos, a Ed. <->rijó Sr C; 1 diio, a llicnevidcsi
1 dito, .1 C. Ribeiro; 7 diio, a llcncvidcs; 11
diios. a A. Carvalho-, ir, ditos,o F. Moreira;
15 caixas de carne, .1 A. Pollcry; .1 caixa",
de toucinho, ri (',. Almeida; S dilas, a 1-
ordem; 7 ditas, a I. ordem; 6 ditas, a K.
ordem; 7 ditas, a Afonso Carvalho; u
ditas, a !¦'. Moreira; 2 ditas, a uciiçvidcs
Irmão; 1 caixa c .1 barricas dç cha, a
A. Comes; 10 saccos do arroz, a ordem;
r.r saccoi de batatas, n J. Pinheiro; 20
caixas de batatas, o. A. Schmidth; 18 dl-
ias, ao mesmo; a; ditas, ao mesmo; 20
caixas dc batatas, ao mesmo; 60 duns, a
lt. 'Torres; io engradados <!j banha, n
A. Pinto: -*o caixai do banha, a !. Car-
lr.s; 48 ditai ri A. Pollcry; 90 ditas, a'/.. Ramos; 1 caixa dc tripas, a Pcdrosa
Irmão; 6 caixas de meudos, a licneyides;
iu latas <lc manteiga, ri Torres cf Rego;
i_* ditai, ri J. .Ribeiro; 2 ditas, a M. Pm-
t„; ! diras." o C, limão; 22 dila-, a 1'..
1'crrcira; íy dilas. a Amarantc! 6 ditas, a
1. Ferreira; 6 ditas, a 15. Duarte; 15 «li-"tos 

a V. Moreira; (1 ilitas, a ('*. Lopes;
.. engmdadol dc manteiga, 11 Garayo; 8
latas d» mnnteiga, a .1. Moore; ú duas, a
Pereira; .0 ditas, a M.; 14 diversos man-
leiga a '• Teixeira; 1 cngrailado dc mau-
leiga! a Dolme; rroo latas de manteiga, a
T. Borc,cr-; ri dita-, a T. 'Machado; 2
diui3, a A. Schniidtli; 7 ditas, a C. M.
Conservas; 31 ditas, a llcrms Sioltz; 2^
ditas, 11 C, M. Conservas; <í dilas. ,1 l* •
Irmão; 14 ilitas, a A. Schmidth: 10 ditos,
n I. A. Ribeiro; 10 ditas, a M. Soares;

..1 ditas, n C. Bastos; 50 ditas, a P. I.o-
iics; 18 ditas, a D. Oliveira; ¦', caixas dc
«iueijo.1 a O. Itibeiro; .11 diías. » Jono
Cunha; 6 ditas, a C. Ribeiro; 16 duns, a
C. Irmão; 1 caixa do qucijo3, .1 M. I'.
Alves; 12 ditas, a M. Rocha; 6 ditas, n
loriu da Cunha; ti ditas, ri C. Vasques;

9 ditas, a M. Itocha; 2 ditas, a 1'. Almci-
da; 1 dita .a F. Moreira; 1 causa dc i|iici-
ioi, a J. Coelho: 7 ditas, a J. Andrade;
4 ditos, n G, Itibeiro; 2 ditas, a G. Al-
r,.-.-ii]a; ; caixa dc queijos, á ordem; 2
diras, :i A. Irmão; -• dilas. a J. Alvares;
3 ditas, n A. Harroso; 3 caixas dc car-
11c, a A. Cabral; 3 c.i:\as du requeijão,
a Crua ô' Irmão; 1 caixa do lingüiça,
á ordem; 2 ditas. ,1 C. Ferreira; 2 caicas
dc toucinho, a 1'. Oliveira.

Alfredo Maia — 32 latas do manteiga,
a S. iL. Ribeiro; 6 caixas do queijos, no
iirc.iiio; 6 dilas, ri P. Almeida; 9 ditas, a
G. Kibeiro; d ditas, a -\. Christovão; 6
dita.-:, n C. .Duarte; .; ditos, ao mesmo;
2 caixa.: dc toucinho, a G, Almeida; 2 dl-
tas ao mesmo; 25 saccos dc milho, «1 Mario
Souza; 1 caixa de carne, a Avelkr; <j
caixas de frutas, a C. M. Conservas; i
cuuradada dc fumo. a A. Lopes; i lata
ds maiitcisa, o agente; 3 ditas, a R. Bran-
co; 2 caixas dc flueijo3, o A. Xavier; 2
ditas, a C. Martins; *l dilns, a G. Lopes;
a ditas, n A. Cliristovão; 1 dita, n I«*
Magalhães; 4 ditas, a João Cunha; 3 di-
lr.s, n P. Tolomci; 2 dita?, a .l.-A. Ri-
beiro; 4 ditas, a A. Pinto; 2 ditas, a V.
Moreira; 1 idites a G. Almeida: 2 ditas. I
a" mesmo; 4 dita-, a 1«. Lopes; 5 ditas, I
ao mesmo; 4 ditas, a A. lt. Sony. j

Marítima; 200 saccos d<- feijão, a fh. na
Siíva; 40. a losí Maqutn; ion. n V. Use-
landcr; s, a G. Ribeiro Sr C; rrS. a 11. Al-
v«s; 15, a A. Pollcry & C; 13, a A. Su-
r:riin;'6 a Dias Raniallio; iti. a A. Barro-
10; 10, i D. Raniallio; 4, a Cardoso Pinlo
Sr C; =, a loão da Cunha; 5, a Caldas lias-
tos; 3,* a D. Albuquerque; 3. a II. Alves
t Cj 3 a V. Monteiro; So, a José Anac-
quim; 42, a V. da Silva; 27. a A. Garcia:
40, a Ferraz Irmão; 100 a M. tosta; ioo,
ao mesmo; 20, á ordem; 100, a Júlio boa-
res; m, a Hcrms Stoliz; 200. a A. Constan-
te i-ro', a C. Bastos: 0. a A. Sumann; 5,
a Cardoso Pinro; 3, a G. Ribeiro Sr C.;.,a,
a A. Sumann; 2, a Leitão Kios; to. a Ca-
serniro Pinto; 200, a T. Silva; 150, a ordem;
ir,, a S. Jacob; 70. a li. Alves; 4. a C.
Pereira; 7. ao mesmo; S, a Marques Sr C;
u*. a Th- M. Silva; 14, u Prisla * C.i to,
a II. Albuquerque; ij a Cardoso Pinto ím
('.; 2, a Soares Cunha; 9. aA. Barbos.!
8.1, a C. Tavoira: 10, a V. Carvalh .
V. Monteiro; Co saccos dt- milho, a O. Va
le; ii. a Leitão Kios; 15 ao mesmo; S".
a C. Bastos; «o. ao M. Inglez; 47. a G.
Iíctkcs; ao diios de arroz a Sapucaia Bra-
ga; .io, a V. Pimenta; 100, a Soares Cjuina;
ío ditos dc arroz, á ordem; 20, a Soares
Bastos; 100, a T. Ilorecs, 10. a A. Pobcry
S- C.; 13, a M. Tinio; .100 a ordem; 225
fardos do alfafa. a II. Barcellos; 200, a
ordem; 200. a .T. Parrcuar; .fardos dc
xariiue a Prista & C; 1?. a 1. P. Agenor;
4-, a T. Borges; 28Í f_r!3s dc alfafa. a
_. Leonardo; 10 saccos dc polvillro. a r.
Monteiro; 430 fardos dc_ carne, a B. Al-
buoucrqu^ 2 saccos dc farinha, a P. Car-
deso; 10 caixas dc licor, a ordem; 3 volu-
mcs de queijos, a Ferreiia Irmão; no cai-
x.i- dc agita, ri ordem; 13 fardos dc xarque
a Luiz I*-. Cosra; 6 caixas de s.rdinhas. a
A. Gomes; 5 barris dc vinho, a A. S. Car-
•-.lho- 37 couros e Oliveira Irmão; 3 -.ar-
dr.3 do 

'carne, 
a Coelho Duarte; 3S0 barris

do carbureto, a Carlos Pardo; 57 couros,
á ordem; i-8io bolas de panei. í ordem;
14I1 aguardente, a U, de Oliveira; í|i

Calláo e eses., "Oronsa . . . .
I Porres do norte, "Ceara ....

Portos do sul "Sino" ..;...
Bortlíos c eses., "Llger . . . .
Nova Vork e es=s„ "S. Paulo .
Ro da Prata, "Aragnaya . . .
Inglaterra e eses.. "Dciiicrara . .
Caüáo e eses., "Oronsa ....

VAPORES A SAIR
Bcrdcos e eses., ".Garonna". . .
S. Fidclis e eses.. "Teixeirtiiha'.
Recife e eses., -"Javary . . . . •
Porios do sul, "ltapeina ....
Rio da Prata. "Aragnaya ....
Cr.ho Frio, " Planeta .,¦ . . . . .
Portos do sul. "Maron-.i ., . . ••
Inglalcrra e CíCS., "licsiia . . . •
Montcvidéo e eses.. "toattirno . .'
Portos do sul "Arassiiahy . . .
Ccari c eses., «• Amazona» . . .
Rio da Prata, Seaiiana ,)). . .
Camocim e eses.. "I i.au iy . . .
Recife e eses., "Ilapura ....
Santos, "Minas Geraes ... . ,;
Amarração c eses., "Mantiqueira .
•Rio da Prata, " Pyrlacus . . • •
Porios do sul, "Itassuçe . . . .
Rio da Praia, "Pampa'. . ¦ ¦ .„•
llill.no e eses., "P. de Satrustcgui .
Rio da Prata, "Voltaire . . .
Porios do norte, "Çapiyary . . .
Portos do norle. "Sergipe . , . .
Portos do norte, "01 uua . . . .
Junho: „Livcrpool e cs.rs., "Oronsa . . .

¦\rac_iu' e eses.. "limpava . .
Rio da Prola, "Ug".. 

,* „• • •
In-.biUiba c eses.. "Itai uba . . .
Natal c eses., "Itaoiba''. . . . .
Portos do norte, "rara . , . . .
Rio da Prata, "Dcrr.rrara . . . .
Inglaterra o eses. "Araguava ¦ ¦

AVISOS
CORREIO- Esla repartição expedirá mi-

Ias pelos seguintes paquetes!

_'C .-if.ffT tarde, dem com porte duplo
Ui a* 1 c obje-tos Para registrar até as «I
d'VJÍ-"m' 

para Santos. 'Saiin. Catliarina e
rio Grande «lo Sul. recebendo impressos até
l 8 1oras da manl.5. cartas para o interior
alé ás 81 |a. idem com porte duplo ate as

9SUpa.-Jakarc I-««Pf,v^-boa,
recebendo impressos ate as 8 lionu «•
Uã.c cartas para^tmor^a^^^

ASSOCIAÇÃO DOS KM1'UE(J«VOOS
NO COMMUnOIO BO 1M0 DB

JANK1HO
A' CLASSE CA.1XEIRAI.

Aqui, nesta casa onde palpita a alma
da classe não so trabalha senão com os
olhos da alma lilos nas aspirações, nos
desejos e na vontade daquelles a quem
esta casa pertence de direito ou dc ía-
cto.

Dc faclo pertence cila nos associados
quites -e dc direito a todos aquelles que
militatn no commercio, desde o mui!
humilde caixeiro (especialmente cstclj
até ao alto negociante — quu tambem

[oriunda
ci). patrão. Esta Associação foi funda-
da cm 7 de março «lc 1880 por uni gru-
po do caixeiros chetiadoa por Pinto Ju-
mor.

E' preciso, pois, que uos não esque-
çáiuos disto paru que mais uma vez nãu
caiamos 110 erro funesto de teimar em
«lar feitio conservador a unia Associa
ção essencialmente democrática.

Eslas tentativas teimosas em tornar
conservadora, burocrática, formalisticii
e ronecira uma ngrciiliaçâo de rapazes
:eiu dado, fitncstissimos resultados, to-
«Ias as vezes que tem sido posta em pra-
tica e trouxe á nossa Associação a des-
agradável situação cm que sc encontra.

Ha quem se queixe dc que a classe
não tem espirito associativo.

Não c isso completamente verdade:
mais verdade ij que tem havido quem .
teime em não querer ouvir a nlmo du
classe cai.tcirul,

Parn cuvil-a C* preciso e3lar-se idcn-
tificado com ella; é preciso ter-se vi-
vido com ella dentro * fora da Assu-
ciação; ú necessário acompanhal-a na»
suas preferencias e aspirações.

A Comniissão Dircctprn «íue passa-
geirameiile .governa a nossa grande As-
sociação, vae empregar todo o seu es-
forço e bõa vònlado para que um fcilio
bem democrático lhe seja «lado, remode-
lando-a de fôrma a dar satisfação a to-
dos aquelles (pie manifestam seu «,"3-
gosto por uma certa e determinada ori.
emação bem intencionada nos siuí iu-
tintos, mas mal suecedida nos seus rc-
sultrulos práticos.

•Seta naiuralmen'.-.* sobre este aspecro
e com este progranuna que a Ctiturn ad-
mínisiração será eleita.

Disso depirnib-iu a vida e o progresso
da nossa Associação. . |

A Comiiiissõo Direetora tem tido a
cnorniá satisfação de nicrecer .1 sympa-
thia, o carinho ** o arjioiii dos srs. asso-
ciados, manifestado cm um numero anil-
tado dc propostas para novos sócios.

O trabalho que a Comniissão estu
lendo c os sacrifícios qr.c csr.i fazendo
para bem «* lealiucnw servir .1 cl.i-.c,
serão siifíicicntcmenle pagos, Sli o.s sua.
^SSOCIAIIOS IIIlMIlTTliUliM — CAUA UM —
uma moroSíA lu; novo soem, coisa «|*.te
não custa mais (;r:c uni piqneno esfor-
ço. K ü' COM os PiitjUENos litirouços PUI5
Sil ALCANÇAM 0*1 11IIANDES K8SULWU0S.

A Comniissão teria um grande prazer
em conversar pessoaluicnte corri todos
os empregados no commercio — sócios
ou não.

Infelizmente isso não ú possível, mo-
tivo que a obriga .1 vir A imprensa.

Mas. sc a imprensa sono paia que ri
Coniniis.âo se faça ouvir por todos
aquelles que fervem 110 coiimicrcio do
Rio. fica cila sem saber o quo a sua cias-
_e ipensa em relação ú Associação da
qual muitos manifestam desgosto.

Se «:sse desgosto existe, é necessaiu)
que todos saibamos as suas varias can-
sas para dar-lho prompto _ remédio cn
tudo quanto remcdi.ivel seja.

ü governo da nossa Associação e re-
presentativo. Para obedecer ao sysle-
tua, é pn ciso governar cem o povo «-,
nesto caso o povo c essa enorme massa
de seres operosos, inlcliigentcs, cheios
de vida, de idcKS e de eiillr.isiasmoa
que constitue ,1 classe caixciral do Kio
di* Janeiro.

E' com elles que esla Comniissão
ouer governar 1: é nesse s-ntido que ne-
cessarianicnto será orientada a futura
directoria.

Mas, para governar com a classe, a
preciso ottvil-a, sentir .1 força tia sua
opinião, auseiitai-ilie a alma para yen-
ficar para onde tende — qua] bússola —
a correnie das suas aspirações.

Guiada por estes intuitos ,1 Comuns*.
são pedo cncarecidamentc a todos aqiui-
les que têm algum interesse ptla nossa
Associação e nutrem o desejo de vel .1
prosperar, que digam por escripto quai 3
as queixas quo têm a respeito du sei;
íunecioiiamento ou da orientação ata
agora seguida; quaes ns defeitos do seu
governo; qual o remédio que — na --'.5
opinião, deve scr applicado.

Todas as respostas — menos a do
ataqno pessoal a qualquer individual:'! 1-
de — serão bem recebidos.

Qualquer papel serve — alé mesmo
de embrulho — cscriplo a tinta on la-,

indilíciente. Não é a qualidade.

26
_!i
_6
21)
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26
27
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27
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28 I
28;
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30
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Potet-PK. AlcgrV. í^^JTS! Í?Sn o feitio do papel nem a cór ,1a lin-• *, , l.ori ila tarde, cartas para o mie; nem o icmo uo papei nem .« *-yr ... ...*-

Sr até & Ti U. idem com porte duplo ale !;; aw servem de craveira ris intelligen-
ár. £ c objectos para rcgisi^' ¦>**- **"  , cias c as noas voniauí» r a.iu _.is .„.,,¦>;
dia. ,.. . • Ti,*,;. Trln. feslações bem intencionadas, justas, M

^^'mvBdi^^ 
bV^ 

associado não tiver um sello ,V
íT.-f.fn^nteHor aliais'11 ils.,idem com m50i ,poderá iançttj. a carla no Correia
;™iiò""d"uiqi"c para o exterior ate ao meio- mcsm0 scm s,.||0 — a Cômmissão pa
H.. o objoctos para registrar ate is o. j 4 c ,]ar.sc.à „or feliz se esse pc.
>_;,„«.'_. para Buenos Air» «f^3 

queI10 sncrificio der O que desta idéa SO
Impressos ate as a, amas. "a , e5pcraaté ás a hora
P*-í?.™£'.-Í0 ,.ara ftranaguú e Antonina,
„ ebcndí.Ü"mprSs até is, . 

Jg»^ 
W;

„1.5, cartas para o 11 itcrior até a_ 5H-.
idem com porte duplo oie 4s 0.

Ani_iiiliiii
Araguaia',

m
Ai-nara Montcvidéo c Buenos

.eccíiclid1. impressos até ao meio-i ,a

cuias para o ox ter.or ate a .bom da tar
e obiccti)3 para rcg'st»ir aic
mDma, 

para Europa, ua W-W, recebendo
inipressos até meio-dia. carlas para o

,.-.„ -.- nie a . hora da tarde, c objectos
.àía registrar nt,r ãs .. * mw•«•* ,.

g8»?^a^»«i
o cate, lor até is.9 ç obiectos para registrar
ni. âs C, da tardo dc boie

LOTERIAS
llapifid Federal

imo dos nre-nin
do piano n. ílil 03*

O resultado desto iiiijuerild servira
para orKntar, modificar, firmar ou ai'
terar o projecto dc reformas que a Com-
missão está concebendo e (rue 'terá oc-
casião de sujeitar á consideração «9
Ãssembléa.

Façam os srs. sócios e lísrECiAtME.-.'.
tf, os sas. Kx-socios. o favor — o grau-
de. o gentil obséquio I — de se inani-
.estarem «om aquella franqueza quo
«leve caracterizar a nossa classe. '•

E' o que lhes pede uma Comniissão
composta de homens de bôa vontade.

Rio dc janeiro, 2.1 dc maio de lyiC.
Jacintiio Macauiarü,

Secrçtario «la Comniissão Director 1,
"—o » m _ f ••

ne-vumo dos nre-nlos da 9 lote'-}?
•ma n. 811 113* axtrBOífto do

,iinn «le •OI-, roalizada 0111 24 do

muio do Iiiiii
Pltl MIOS OE
.SafiS
31723
11 

*-¦ -' 
*«

52018
i.016.

2O:O0CSOO0 A l-.OOOgflOO
20:Oonsono*"¦"" 3;n00.i"H0

""""¦ 
i:ono_fino"'""•' 1:000.000

'.','.'.'.'.'.'.. liOOOSbüO

goojnoo
13W2 1Õ077
330*13 341H5
5i'J5'ò ía'J7dõ

PHKMIOS Dl''
2388 POCI-. 12388

223R8 2i_i6 323S8
«T4 470,8 nm

PUFMIOS DK lOOgOOO
371 1121 1891 1901

bx.O
111157
2219Ü
28327
3üó87
43309

423S7
317_2

Trli
H14G7
21313
2f..21
33tiãG
•Í2S91
48973

0097 7Í0Í 9128
13937 14839 i- 

'491

S33SS íüi-OS 23868
20!-> 11 32R---0 32763
3._U. 37álü 42198
4*..f,37 44188 44776
b2G06 5ÍÍ36 iúOn
APIMIOXIMAÇOliS
42.189
ol7'-'l

DüZENAS
..239D
31730

CENTENAS
42400 

... - 31í>00 .
Tudos os tmnieios terminados em

SS têm 4S0O0.
Todos os números terminados em

3 têrn 28000 cxceptuandci-se os .orai-
nados em 8-3. _

u IlA-ai üu íoverno, Manoel Cosmc Pinto,
O diretw-presidente, Ahtrlo Sarava d!

Fonseca, . ._ ..
O diríctor-a_sis«ente, dr, .anlonio

Ohntho dos Santos Pires, Yi.e-pr._f
tente

42381
317-1

4.301
31701

A' PKAÇA
Os abaio-assignados, Correiorcs d(i

Fundos Públicos e Trepostos, declaram

que tendo tido mais de uma vez tran.-.-
acções com o Corretor de Fundos I'a-
blicos _r. Álvaro de Moniz, elle. se
houve nas mesmas transacções com
toda a possivei con.ccção e honradez,
razão por que o julgam incapaz dc um

delicto contra a propriedade de quem
quer que seja.

Kio de Janeiro, 18 dc maio de W 
"'•

A. Simonscn.
E. Almeida,
M. A. Kock.
Carlos Gomes Xavier.
Orozimbo Muniz Barrclo Júnior.
Humberto I*fnce de Leão.
Alfredo G, V. do Amaral.
Fernando A. de Souza.
Tiieodoro I.obo.
Lucrecio Fernandes de üiiceiia.
Júlio Costa Pereira.
Vaz de Carvalho Júnior.'
Eugênio Villa Lobos,
João de Godoy,
A. F, Britto Sanchcs.
José Willcnscns.
Antônio da Silva Cosl.t,
Alfredo li, dos Santos.
Godofredo Nascimento da Silva.
Guilherme Schtibacb.
Manoel Mmtinho Filho.

10100.) (Firmas reconhecidas pcio tabcllião!
SgiiOO I Noemio da Silveira.) (J. 4253)]

11 —a -pxap f» pM —•*

200-inoo
íoosooo

803000
10S00O

' SEP LHE
ANTIGAL DO DR. MACHADO
E' o melhor remédio, por via gaslri-

ca, para curar a syphiiis. E
agradável c não tem dieta.
em qualquer pharmacia.

Pn0'-PATKIA
Em resposta a loão Lage

Na supposição de que faço parte di
galeria dos fe's-baFados, de que João
l.agc, o muito conhecido e valoroso
João Lage, se afasta horrorizado e de
quem em tempos disse dispensar os.
annuncios e assignaturas e a quem 110-
vãmente insulta soezmente, porque elles
não se deixaram dominar pelas espçr-
tezas e habilidades dos sustentaculoa
da republica de Lisboa, qrre são tam-
bem, no Brasil, afamados homens do
negócios mais do que assombrosos, ve-
nho declarar publicamente que applaudQ
e subscrevo inteiramente, com meu mo
desio nome, o justo, elevado e cri e-
,;.,_,. Atro,,?™ ,111* n sr. íoaqmm Preiro

de zi do

DELLE MATTOS
MANICURE

Especialidades em preparos
unhas.

Sete de fiSetembro n. 58 (2* andar)

FORMICIDA MERIXO
O único extirminador d»! formigai,

ü'fi&» & M*ury, iuj OuvUsr o. lijj

de gosto proferiu r.a memorável sessão ae ai <««
Vende-sc corrente, na Liga Monarehica U. Ja«

noel II. Posso accrcsccntar que o »r4
* Joaquim Freire não está su cm campa*

e quo a colônia portugueza, essa colo-
nia1qr,eJoâW..*:enão.,conbe^por'iu9
ella não se prestou jamais ao_ scoJ
ardis especuladores, esla como cu ero
attit„dc dc appbuso aos conceitos, emitt
tidos pcio presidente da Li2a, e as d_4
liberações tomadas pela mesma_.Ltga.

Rio dc fauciro, í. de maio dc 191S1
JOW M AlIARAl,

«SP
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OB.:. BEN.:. IaO-T.:. CAI».:.
UNÍAO E TBANQUILLIDAOE

ELEIÇÕES GERAES
Quinta-feira, 25, As ío horas. -— O

Becr.:. Herbcrt Teixeira, (A 4074

ASSISTÊNCIA DO CIAIB MlIalTAU
2« CONVOCAÇÃO

De accordo com o paragrapho unico
do artigo 1.°, jlii-ua d, do respectivo
Regulamento. 6ão 1 orados os sócios
das caixas A, B, t e, para a sessão de
.-issemblia gerat. que sc realizará 110 dia
27 Uc maio corrente, ás 20 lioras,. cm
2" convocação, para discutir o projecto
(«uc reforma o regulamento referido.

Rio, 25 dc maio de I9'6- — l° te-
nente Milton dc Freitas Almeida, dire-
«lor-sccretario.

PÍLULAS DO
A' rBAÇA

Os «abaixo ossignados declaram que
tendo lido mais de uma vez transacções
com o corretor de fundos públicos sr.

Álvaro, dc Moniz, cllu se houve nas

mesmas com toda a possível «orrecção
c honradez, razão por que o julgam in-

tapar de um delicio conlra íi proprie-

)ide de quem quer qtie seja.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1916.
Banco Nacional Ultramarino.
Filial no Rio de Janeiro,
O gerente, Alberto Guedes,
l.ondon and Brazilian Bank Limited.
K. S. Freyor,
r.anco Allemão Transatlântico.
ljiigcim, lí. Wiidiiiaiin.
Pelo Hanco Esjiaivol do Rio de Ia

I lata, A. Cardoso, V. M. de Basade.
Dcutsch Sudamerikanischc Bani: lie-

tlilcr.
'Ilrasilianische Bank íur Deittscliland,

John.
Barbosa Albuquerque & O.
The National City Bani: of New

ynrl..
O, II. Willmot.
P, p. Companhia Alliança da Ba*

hia, Alexandre Gross,
llanco Mercantil do Rio de Janeiro,

Agenor Uarbosa.
[lime Cr C.
Llanco ila Provincia do Rio Grande

do Sul, Daniel Mendonça,
Danço ik> Comnicrcio, condo de

Avellar.
Biiriço .'.'acionai Brasileiro, B. A,

liucno.
iPabrioio G. 'Pcdrosa,

Carlos Pareio & C,
P, p. Sociedade Anonyma Martinel-

!;. David Ilitguenuuer. _
Fernandes Moreira 6' C.
(',. Affonso <5- C.
!1\ Companhia de Seguros Previde-..-

te Joíío Alves Affonso Junior, director,
Thomaz d» Sika. Es- C.
.! nport Irmão 6" C.
Siqueira Veiga & C.
'Banco Commercial dí Rio dc Ja-

rciro.
. Anlonio Augusto dc Almeida Curva-
limei*.

Julio Miguel dc Freilis.
JJioiiarfha & Pinto.
iloaquim Machado dc Mello.
Azevedo Jardim Cr C.
Francisco Leal & C.
«Pela Companhia Federal dc Ftimii-

.r.o, Alceu O. de Azevedo, -aiicclor.
Schuback, Brsiitt & C.
Zozimo llarroso do Amaral.
Dr. Alberto de l-sriti.
Dr. Custodio de Almeida Maga*

liiães.
John Moore 5' C.
,1'í-lo Banco de Credito Rura! c Iu-

tcrnacioiutlj visconde dc Alves Malheus,
director.

Dcsembarga-lòr Castro Rtíbello,
Antônio Lins G-vataiile dc Olivei-

ia. almirante,
P, U. Morcir* Sr C.
J. P. dc Soinm íi- Gi .casa Succita),
Souza Machado Cr C.
Eduardo Smiih, engenheiro.
II. E. Ilimc.
tPeixol.o â* C.
Polo P.rilibh Bank of South Amcrl-

ca Limilcd, líaoliiiUoss, _itb-gJrente.
(Firmas reconhecida.-;). (]-l->5-)

-~mcVfi ^~4$:>-4>-t3mm

Coginac JONSAC <ffi£E
Oc pura aguardente dc vinho.

 . —ia-o-<iE^->-*B"

Pensava estar com
arterio-sclerose e
Sofíria unicamente
do estômago.
Pensava estar no ultimo

-periodo de minha vida e te-
mia cair fulminado pela ar-
terio-sclcrose a cada momen-
to, taes eram os synvptonias
«ue apresentava: rosto con-
gesto, vertigens, palpitaçoes
do coração, pulso lenso. at*
frontações. enfim, 'odos os
symptomas de moléstia grave.
Não tinha mais prazer para
nada e a saudade da família,
que pensava deixar, muito me
fazia soffrer. E tudo isso
era apenas devido á enfermi*
dade e dilalação do estorna-
go; examinado minuciosa-
te pelo medico c usando as
'•PÍLULAS DO AHUADE
MOSS" recuperei completa-
¦mente o socego, a saude. e o
¦liem estar. Bom de minhas
doenças do estômago c da
prisão dc ventre, gozo a vida
sem o menor embaraço, la-
mentando não ter ha mais
tempo lido quem me indicas-
se n salvação mm as " PILU*
LAS DO ABBADE MOSS".

MARCOS JUNQUEIRA
DE MENEZES, fazendeiro.

Santa Rita.
Em todas as pliarmacias c

drogarias
Agentes gereas: SILVA

GOMES St C. — S. Tedro
11. 42 — Rio.

riIAUMACEUTTCO AMÉRICO
GESTE1UA

Como não tenha npparecido, apezar
üo telcgrauiina que lhe passei, c estan-
do lui dias prompta a montagem da

pliarmacia, convido-o novamente a vir
ultimar o negocio até amanhã, 25 ao
tncio-diii.

Rio, 24 dc maio dc ioiG.
¦Luiz Machado

(M. (|6So)

AOS 1-ERNEIAS
Um homem que leve n infelicidade dc

perder uma perna c que agora receber,
uma herança difficil, fez um voto de
distribuir uma importância por todos
os indivíduos que sc achem n.-is mesmas
condições physicas c não tenham rc-
cursos. Como lhe é impossível, pro-
curai-os a todos, pede aos seus irmãos
era infelicidade que compareçam r.o
Passeio Publico, no dia 2S de maio cor-
rente, ás 3 lioras da tarde em ponto,
pata que possa fazer a distribuição a
que perante Deus sc coinpromctlcii.

(R4377.

Operaria
0174

M 4673

Variantes
94-74-44-52-15

Rio- 24-5-916 M 4674

Americana
660

RiO-24-5-1016 J 4955

UUl.AM I10NTÊM~~
Antigo'  aS8 Tigro

fj_ Muderno  i>0 Peru
Km  074 PllVÜO

P| Salteado camelloW_\ 2' piemio .....,...• 723
__ >  S84
II 4' »  018

5'  01C

lüjus 115 põ1 Garantia 952;
A Real 7141
A Hora 3171 -

M 5070

w Tn u Tí?»1*1•STutiTt _

RUA DA SAUDE
INa rua deste nome, próximo ao ar-

mazein 17, do Cáes do Porto, aluga-se
o magnifico predio n. 13.1, recentemen-
te reconstruído, tendo amplo aniiazem
com solo impermeabilizado c dois pa-
vimentos superiores com 11 commodos.
Presta-se a qualquer ramo dc negocio c
especialmente para deposito, restauran-
«e, etc. Trata-se 110 becco da Lapa dos
Mercadores n. 12, sob., onde estão as
chaves, das 12 ás 18 horas. M 4417

TALHA PATENT
Preoisa-se, duas talhas Patenr.i.para

levantar f-ezos de . a 10 toneladas; na
rua da Misericórdia n. 54, cora 'dõr-
rentes de 8 a 10 metros,-*. J. 4630.

AVISOS MARÍTIMOS

Um IRAS-LEIRQ
PMCA 1)___» MAk_-.ua*.

ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO

SENHORA
Especialista cm moléstia dc senhora,

tambem trata pelo espiritismo, das o
lioras da nianliã ás 6 da tarde. a\s cou*
sultas são pagas á vista. Attende a
chamados para toda parte. Rua Jorge
Rii(!ç;e 11. 53, casa 13. (M. 4123)

IMPOTÊNCIA ?
VITALIDADE DO HOMEM

CURA radical sem dar n.cdlcámen-
tos para tomar; não influo a edade,
garantido; traM-sc com pessoa seria;
rua da Prainlia 39, sob. N. M.

M 4709

LINHA DO NORTE
C PAQUETE

OLIJ.P-*.
Sairá quarta-feira, 31 do cor-

rente, ás 12 lioras, para Vietoria,
Bahia. Maceió, Recife, Cabritei-
lo, Natal. Ceará, Ttitoya, Mara-
nlião, Pará. Sanlarem, Óbidos,
Parintins. ítacoaliara e Manáos.

LINHA AMERICANA
O PAQUETElu Geraes

...
Sairá no dia 7 de j'unho, ás

14 lioras, para Nova York, esca-
laudo na Bahia, Recife, Pará <•
San Juan.

LINHA DO SUL
O PAQUETE

SATURNO
Sairá amanhã, sexta-feira, 26

do corrente, para Santos, Para-
naguá. Antonina, São hrancisco,
Itajahy. Florianópolis, Rio Gran-
de c Montevidéo.

LINHA DÊSERGIPE
O PAQUETE

JAV&RT
Sairá hoje, quinta-feira, 2.-;_ do

corrente, ás i<* horas, para Cabo
Frio, Vietoria, Caravellas, I..
Areia. Ilhcos, Bahia, Aracaju,
Penedo, Maceió e Recife.

bordo dos piiauc-

DA FELICIDADE
Rcmcttc-so bilhetes do lote-

rias pnra o i 111 cri oi-, mediante
o iioi-to do Correio.

Iiá-stí rnntirjosns commissões
nos srs. ctimblstas uns eiioom-
íueiiiliis superiores 11 lOOSOOO

Rua Sachet 11. 1-1 *i—
FRANCISCO & C.

TYPOGRAPHIA

DECLAMP

IMV..IiiriHSMO
.ACAd-EPAGUA' - ILHA DO CO-

VERNADOR — ACRE
V.' eiiiniiie a procura das pilulas do

Dr. Carlos Novaes centra senões (im-
paludisino). pilulas que lêm a sua 'repu-
.•.1-,-iio firmada uu Acre c regiões palir
<l.io..s do Amazonas pela cfficacia com
que combatem o impaludismo cm suas
diversas formai) — acuda.-., clirónicas
e turvadas,

A' v.-ml.i cm todas as boas drogarias
c pliarmacias,

Deposito: — Rua d.t Carioca 11, 50,
Io lindar — Telephone, Central, 5S10.

CAIXA ECONÔMICA 1)0 RIO DB
JANEIRO

(SECÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
SOBRE PENHORES)

Prescripção de sal.los da venda de
penhores

Convida-se aos srs mutuários a vi-
rem receber os saldos da venda de pe-
nhores, constantes da relação abaixo,
cffectuada em leilões nas casas de pe-
nhores nos dia.-. 8, 9, 12, 19 e 26 dc
maio de ipn. Estes saldos, recolhidos
á Caixa Econômica pelas casas infra
mencionadas, eslão ádisposiçáo dos mu-
tuarios desde 1911 e de conformidade
com os decretos 2692, de 14 de novem-
bro de 1SC0, c 973$, de 2 de tibril dc
1SS7, prescreverão em favor deste esta-
belecimento 110 corrente mez, sc . não
forem reclamados antes das seguintes
datas:

Dia S de maio, fiuo Adalberto dc
Andrade, camela n. ofí'i.

Dia 9 dc maio. Casa José Cahcn Sc
C, cautelas ns. 27-ÍS3, 27710, 27706,
37Í-I, 2"9'|I* 2S011. 28330. 28436.
28456. 28CS9. 2S.J15, 2S950, 29204. 29559
O 2.JÕ2I .

Dia 12 de maio, Casa Guimarães Sc
Sansevorino, caut-elas ns. 2Ü327, 2S33S,
2S500. 2Í593, --S9---1- -38968. 290S3. 29127
e 294C9.

Dia 19 dc maio, Casa L. G.onthier,
cautelas us. 3575.1, 3-)3->4. 3<_70. 3|5475,
.1*1731. 36706. ,l~02y. 37x'i6. 37057, 37071,
44404 c 49*1-4*

Dia 2(1 de maio. Casa I ci.fc Loin.f
I.eib & C, cautelas us. 33157, .13S13,
.13851, 339-ü) 35510. 35717. 33722.
35914, ji'"7-l, 36173* 36570. 3-'7-l9,
36765 e. 36S51.

Rio de Janeiro, 3 de maio de 1916.
— O gerente, Dr, Horacio Ribeiro du
Silva.

(lopes m
(¦ÍH0tn6r\A'_

I RÁPIDA. NAS 
'",:,flUll'W!«'{___OÒt»"J|,

.loteriu.-' e ;.'-vimm^3Wm
: VAHTA«NS;- 

-U*>o'QUVII)0.|IJBb

Vende-se 011 T-ROC.-V-SE uma ma-
china de aparar 1 IJ. por uma íniüerva
peqiicha ou qualquer machina de im-
pressão. Rua -Canierino 120. Telephonc
n. 296S. (M. ..|otn

Oííioial de "Tailleur"
_p'
SCarióca 4Í*.

c, 11a Saia Elegante. lí.:a da
(R. 47-11

PfiBIIM
764

nio-25-—0—916

Caridade
944

M 1073

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Prazo 20 mezes 20 °|° no nc!o da

entrega, 174, nia do Cattete. Empresa
Mol.ili..clo:-a. Alugam-sc moveis novos,
casas mobiladas. Baratissimos.

(J 3239)
«__S?2aaàB3__-_S__^S£S___-*.-

M ¦.i'.7i

Fluminense
7S94

GONORRHEAS'

IAViso-  As possoas mio aueirnm if u Iiowio aos P«a"«-
tes levar ou rocei!.er uas" agolros, deverão solicitar cartões
do inuresso 111» seecao do

MM1_. VIEITAS
CARTOMANTI-: estrangeira, vencedora

em 1» logar no grande concurso .lc car-
.omanci.-i do apreciado semanário u »uo-
urbano" trabalha com' períeiíuo na scieii*
cia do occultismo, diz o presente e .prediz
o futuro; desvenda qualquer mysterio da
vida. concerta qualquer dif fiou! dado em ne-
gocios. faz reinar a paz no lar das taim-
ha», une os desunidos. 1'ossuc aa verda
deiras pedras do Slval, vindas direitamente
de Jerusalém. i'oderoso talisman cuuliccido
* 

Ku..°'d!i Carioca 65, a* endar. entrada
pelo oceco da Carioca 33 e rua da Carioca
6$. casa dc loterias. Domingos c dias te-
ria-dos nté £13 4 horas da tarde.

(J «950)"IpSagnetismo
Ouercis ailquiril-o? Tòmae o Curso

do Professor KADIR, na rua Mariz e
llarros, 87. . .

Com S lições podeis influenciar aos
outros! ,.

Processos rápidos segundo o 10-
gnismo.  (R-l-151.)

LEILÃO DE PENHORES
CAMPEIXO & C

Rua Luis dc Camões numero 36
Ten-lo dc fazer leilão no. dia 25 Uo

eorrenle, dos penhores vencidos, previ-
ii,"ii aos srs-. mutuários que suas cau-
telas podem scr reformadas ate a nora
do hilão.

SEMENTE DE MONA
Rocha Wirckcr & C casa de lubrifi-

cantei á rua dos Ourives li. 113, com-
pra de um sacco para cima, qualquer
porção. Os vendedores devem dar amos-
tras c preços. (R W.)

V. Ex. não quer mobilar sua
casa sem pstar dinheiro ?
E' o que pôde conseguir facilmente,

por aluguel mensal e módico, todos os
moveis: rua do Riachuelo a. 7, Casa
Progresso.

SUOR FÉTIDO
dos pés . dos sovacos, calinga, frieiras,
comichões, etc. desappar-cen^ rápida-
mente com o uso do "Suorol . Vende-
se cm iodas as drogarias, perfumarias,
pliarmacias e á rua Uruguayana 11. 66.A 4021

LUSTRE PARA ENGOMADOS
O "Rrilho Mágico" communica um

e-traonliiiario lustre á camisas, punhos,
collarinhos c a qualquer peça dc roupa,
Endurece c prolonga a duração dos te-
cidos. „ _

Vidro 1S000. Pelo Correio, 2-looa.
Na "A" Carrafa Grande", rua Uru-

66. A 4022guayana.

Machinismos de assucar
Vendem-se. cin perfeito eslado, um

Wetzel, turbina, bomba dc mel, 15 res-
friudeiras e tres taxas novas; informa-
ções nas officinas de M. Moreira & C,
á rua Visconde Itauna n. 21.

(R. 3SR2)

M 4027

REN.:. COMMEl.CN) 10 ARTES
Communico que a sess:. de quinta.

25 do actual, será dc eleições geraes, —
Fundão, secr.: (39_'6 Sj

Alf..:. E RES!'.:. LO,!.:. ERA*
TISIÍNIUAIH. KSI.Vi.OI__.

Hoje, qinita-feira, 25, ás 'iq horas,
sessão magna dc inesire em câmara do
meio.

Dc parle dotVen.:. Mes.t. convi lo
todos os llr,:, do quadro a assitireiu a
esta sessão. — Iodo Pereira da Silva,
3-:. Secr.:, (J 4617

AMIGOS 11 EIíE(;i!i;7ai:S
Abaixo assignado declaro ipic o sr.

I.uiz Josc Ctastaihn não é mais meu
si.cio desde o dia 24 deste mcz. Estou
agora estabelecido á praça.Ia Republica
n. 49, co.n a firma Antônio Julio Mou-
tinliu. — Antônio Julio Moiiiinho.

(M4703)

Prisão dc ventre — Dores de cabeça. Digestões
difficeis — Falta de appetite. -- Enjôo -- Zoeiras nos
ouvidos, etc, Não existem para quem usar as

PÍLULAS REGULADORAS SILVA ARAUJO
2 á noite

Effeito certo e suave.--- Vidro i$soo.

Resultado

An ligo. . .
Moderno .
Rio. . . . .
Salleado.

cura infallivcl cm 3 dia.', sem
ardor, usando "Gonorrhol"'. Ga-
rante-se a cura completa com
um só fusco. Vidro, 3,000, pelo
Correio 5?5oo. Deposito gerei:
Pliarmacia Tavares, praça Tira-
dentes, 62 — Rio de Janeiro.

-iwa-mmmmÉÉàmnm^itntm^B)
Pomada aníi herpeíica

FORMULA DE I*. R. DE BRITO
Approvada c premiada com medalha

de ouro
| lnfallivel nas cmp"igcus, darthros,

(lc llOlltCUi: | sarnas, lepra, comichões, uleeras, ceze
mas pannos, ferida.-;, frieiras e todas as
moléstias da pelle Pote i$5oo. Depo.
sito: Drogaria Pacheco, rua dos Au-
dradas n. 45 o Sete de Scíir-.ibro. 8t,

4110 J

RO» |

Borboleta
Gnbra
Tigre
Macaco

Vnrianl.òs
40—SI—30-2-i

r.ío, ai-, -'.'io «Oi]

Propaganda
371

Rio —2-í—5—í>10. n

MALAS
Quem quizer comprar malas

baratas, só na "MaJriienlni" —
chal Floriauo 140.

íin.i!. C
Mate.

Pasía perdida

(om íórma dc pilulas)
O mais poderoso especifico para a cura da Syphilis

rc do lodds as doenças resultantes da impureza do
_siuigue.O DEPURATOIi 6 immincntcmentc superior nos
|seus clTeitos a todas as injecções.

Garantc-sc a cura.
Tubo com V. pilulas, 8 a 10 dias de tratamento; "SUO., polo

_ Correio mais -100 r.is; (3 lulios, KS00O, pelo Correio mais lSOüd.
DEPOSITO GERAL': Pharmaeia Tavares

62, Praça Tiradoiiles, 6a — Rio dc Janeiro

CALÇADO
.TC.

A CABI
iGratifica-se a qucrn entregar ao ta-

bciltúo Kocuictte. rua do Rozario h,
nCi. ou ií rua Voluntários, \)2t uma
pasta de couro amarcllo .'.c foi es-
(jucciij.i cm bonil, :'o Lavço dos Leões,
contendo e.cnpturas. (1.!-') 1<)

Rua da Uhigüayana n. 14S — Cal-
Ciuio paia homens, senhoras c crean-
ças. Éstu casa c a que nieihor serve
c mais barato vende, .por isso convém
visitar este estabelecimento. J 313.4

0 BICHO - Lucro certo

A CASA LUCAS AO PUBLICO
Cremos de nosso dever prevenir

sumidores qtte
Çado pela nossa

cm virtude do c.\;,._

SS-lhmíag ***"*BTfS tVa.
m_n { J >0K.

fu I v- "=s--'
I ^ Ê"5-"
1» ¦ >H^3

tè.ii a?;>r.recldo J teníta por preçj. •,-¦«,
vantajosos -numerosa.-) imitações que, i-.i«.v-,tenham um brillio p2i.ee.do, sim iiitcnsi^-^
apiurente desapparecc rapidan.e..te, v.-..:0 

',
seu consumo egual a.) dc qualquer outralâmpada de filamento de meta!.

Por isso, quem desejar tuna lâmpada !-t\z "watt", deve comprar sómcnto em-ea*.>lc toda garantia ou constatando an\- , ,
apparelhos a economia r_.i! d.. Iamp.id-i ¦¦ -.
lhe offcreçani. — Avenida Pas»s, ,(, ó AiT.
LCC.AS. & C. " '

SATOSIN
c um remédio unico pela <--.:i ef.
ficacia curativa cm todas ai .(-
fecções pulmonares;

SATOSIN
cura os caUrrhos aginlos t
nicos dos bronchios e de
mões nos diversos per;..'.
moléstia;

SATOSIN
no lnitan-.cn'..-) áa tiiherctilnj..
comprovada .exerce cffeiios r.-*
troativo.s sobre a iníecçâo a'í
um limite tal que paralysa o des,
cnyòlviinento dos bacilloa .1.
Koch ate supprimil-os eom o cia
prcRO prolonga Jo;

SATOSIN

Sophia Rosa uu Jescs
Residência: Bahra—Máracás-,
furada com q Elmrde Xomtct.ra do 1 .iro. Clica. João da Silva-silveira, de terrível rhoümaiism.

qucsoflWaaõ annos.
at.cacia C.ottics — Tuo

CARTOMANTE VIDENTE
Faz adquirir o que se quizer em ne-

Rocios c cm muitas coisas que desejar.
Empregos, alugar c vender seus pre-
dios ou Iransacçücs.. Attrair freguezia
para sons estabelecimentos e protecc
os mysterios da vida, das o da manhã
ás S da noite. R. Senador ".usebio 64,
sobrado. (R-1570)

DO BOM

O MELHOR

SANTM; ÍVIQJ_ÃL
CURA RÁPIDA E RADICAL

dos Fluxos antigos
recentes e de todas as
Doenças da Bexiga

e dos Rins.
.Laboratório- MONAL

NANCY (França).

nio' si-s-mc ,1 íOj

í. A'MER1GA'NÀ
3S1

IMPOTÊNCIA
PENSÃO RIO-BRANCO

aVIiigam-sc a familias distinetas c a
cavalheiros respeitáveis, esplendidos apo-

! s.ntos, a preços razoáveis. Cozinha dc
j t" ordem. Kra Finlho n. co (Palacete
I PiaMio, Cattctc-Gloria). Telephone Cen-

trai 3732. (I.410)

RÍO-2Í-5-910. I. li d.

l ktâi Federal j
Rio—2Í—5—910 M-1077

KS'n.r.if,ii).\iii-:,
NKUKASTIIKNTA,

IvÜIMÍIiMATOltlUliíA
Cum certa, radical c íniiidn.
Clinica electro-iiiedica especial

1)11. OAKTAXO .TOVINI-Í
das Faculdades de Medicina -Jc
Nápoles e Kiu de Janeiro.

Da3 o ás :i c d.is 2 ás J.
1.111'Hf) dn Carioca, 10, noli.

fgtmt-m%K-mmwVSMtX-mntmWm^

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar moveis cm presta-

ções, por preços baratissimos, euire-
gando-sc t::i primeira prestação, sem
fiado.-, na casa Sion; rua do Cattete.
7, telephone, 3700, Central. K, 1S52.

Águia de Ouro
327

Rio—2-í—5
7-13-2

-ll 1G

II

FRUTAS
Goiaba, caju

maracujá, pccégo, e o
paiz, compra sempre a
nufaclora ile Cotiserv

Rua D. Manuel, 3;
tal, 574.

cidra, ligo, ir, a
fruetas uo

Coniiianhiá Ma-
s .Al.nuir.icías.
-- Caixa. Pos-

(J6S3 T.

S4â Sellos para OQüeegõas

"A HJVllRACIüMüNSJI „t-¦'', ííi". Os**, í»r hccuHos iniQos, un Serte A;
57". SS". ''''"• 60a na Série 11; 51o. 5-'
i* s.t" i.-n S,'rie V. ,_, ...
S.'u. cunviilados Ioi!..s"t)5 socoi-primciros

l'( utriliimites c Con*rilniiuler», da Scr:*' dc
tu:tiOt*$ooi\ inscriptos rcípcctivamcntc ;ü-^ cs
di.is -. i!i- i.i.cm-o ile. mif, 3" ii.' janeiro
ii- i')i-,, u t*. fevereiro iiC ia:., c '."• l-*
Irvcri-iru d--' ii'.: da Serie, de 2.;:ooo$.ooc>,
i'>i.ripto3 rc-.iiívtivnti.cnlf file or- usas -*''¦ tic
i.cvei.iliro de 1014. .10 da dcnemliro .!.-. )Oia,
.: de janeiro de 10-. c >7 de fevcre.ro i,e
1 ¦..' -; tí.i Sórii* de .n:ooo$üOfl. ntscnutos
i,.MÍi-ctiviiinenle .-.lé os di.is ir de janeiro de
iíít6, .10 dr janeiro río n>t(- c io oo março
.:. loifi, r. iiiiii'.!.'r l-.-ic.-ir, dentro (lo |.
;¦¦ d-a**, a contar da nresente (bla.
...nn- .'. Síde Soci.i!. em Biirlucena. as
í.-.it-í',..- icípeitivímente 'le sc.c. (i'.'ntt-rr-_ t*

t.i.ila ..ii! leis (7$ooo, 1'Sooo e joíoool.
t.-.-oia. dividas pelos fauTÍmeíitos do nossos
tcii-TÍ:'. frs.: Horacio liilieiro i'a Silva,
(•ícyrridu cm Carmo do i3aranaltyba. neste
t -l::dii; !;t;if.t!Ím So.ircs .1* Kntiza, occnrrid-.i
i... Au-adii de l'alns. nesle lístiul-..! ;!. Olti*
. i Hvrpcrt. occoi !Í<lo cm Costüopo-is. Cs*
t» lí* iiv1 S. Paulo, c ti. Anlon:a Martinh? t.-!*.
Süvpir.i. 1'o'oniilo cin Min'iba l.stado da
!..,!..i (.I.KII-: A): Aiiloitio Pereira -dos
Santos oícorrido cn Santo Antônio di
Olnrla, ncslí làsl.-idt.; d. 1-isilitr .a\!vares
Vieira, de (.'ostro, oecotrido eni 11
C-dia-Jii. nele listado; Ilor.itio Uük-íio (!a
S.iva, f.corrido cm Carmo do raivuwhylia.
ni-.,lc lísladi). dr. Oly.iiD.í. Tcixi-ir.. dç Oli-
vfir.i. o,-ci>r.i,-li) em (.1...../1.I.1. nesle iifladn
iSfl-MK l<): d. P-.ltiin.i Itoso. do Kosario,
oceorrido em At...etc, neste l.sta_o; curo*
i--l Marci-Hin-. llrlides t.iinnS-i (iccorri
Ccnmii.*!... list.-.do d,i ll.ili.... .c d
li liana Uezende, occr.iridq na
n:.ipu.iii. ntcnicipin
CMiid-i O-lM-Ui O. , ,

A-; -\ (.....nos a üpportti.i'il."Je D.-.r.-i
tificar aos srs. consocios
pagamenícs devem. ¦' " _•¦
dircctatnni:!e nelo Correio
resneclivo rítie-. '

AI/li.líAOÃO lll! NOM IO
A* HSTA PRAÇA Ií A'S HOS ESTA-

DOS DO RIO V. MINAS
Francisco Gabriel Gonçalves l.eilc,

communica ao? sais .Miiieos (lerda -pra-
ça e dos Iisíados do Kio e Minas, t.tte
a li. iu dns jíctts infercEses pa?sa a n??i*
gnar-sc Francisco Ferreira Leite.

Kio de Janeiro. 10 de maio de in:C.
Francisco Ferreira Leite.

Iiojo ;
Hio-

5 G lioras
M-5-Ü16.

BANCO LOTERICO
IS, llosnrio 74 o lí. Ouvidor 70

! Uma bòa collccçáo c muitos bons c
.(-.-.-*! regularei sellos cm duplicados de to-'"' 

j tio:; os paizes, vendem se baratosr cot*-
1 jii.uanie.il'.' ou cm separado. Cartas

para X. L'., 40, na redacção dcsia fo-
lha. (;,«¦'-.> J)

Antes dc fazerdes vossas compras,
visiíae o deposito do A. PINTO & C.

Quitanda, 72. Telcphoive n. 3.00".
Central.

Cofres e Registradoras
Vendem-se por mcladc ¦!.' seu valor.

lrocam-se prensa., car!eira--i, secreta-
cie.; P. UcpubK.a 11. 71, rua Frei

Caneca ns. (S.-5O7)

<< _
Ouvidor

tao — lí. OUVIDOR — 130
São ns casas une offcrecem us

iiiiiiui'1'.s vi'.ul;i_.-!!s o garan*
tins uo publico.

Hpfíiecas

CASA MOBILADA
Prcclsn-se dc iini.-i casn nioliil.uln

paru nequcnii fnniillii dc tr.lti-
incuto. 110 trcc.lio ('oiii!)i'i'lii'iidi(lo
cnti-o ú i-iiiv Dr. Corrija Dutra c
Avcniiln [aiiraeno (ludo do nun-) .
Iiifoi-iniu-õc-i nn sr. ltniTcto, Avo-
nida Jiló ISi.iiii» .17, i iindiii'.

(J -IlllO)

I.',tnprcs'a*sr i-o :noos, cm 2 otiMitais
hypothcciis. Rua da Quitáind.i, 73, so-
brado. Paulo. (',-.. I Jl

BAKBACKNI
Barliaceiio.

.filaria.

dc linlte ll.íi*

cien*
de que iodost °?
avante. ?ír feítuâ
(cem dciconíü ds

visto como foram sunnri*
.\_i-nci.il- I!.in-."lt....* ii'-.\

NSE".-, dc maio de 10.6.

"\ UIO DHJAXEinO
Rio dr Janeiro, ;-l x\<- '"•¦'".^ ;

Srs. dircclorcs.
Tendo ive apresentado lioje, par.

cuidar i.'A..k:o dc Janeiro o pecul
o-., linha direito o sr..M. M. da Ml

m beneficiário da c.tmcla A Con»_cr-
r..dcco-1-hcs .1 maiieira rapidva dora,

com
.te d.'.

:e embolsaram o men c
importância per que. a ce

,. ss (üriec.-.) havia se respon- 
.sabiü/aiio.' — Thcodoro de Mogalhaes,\
advcjíido.

¦* ÀI101_ _
RODA P" ^^^TÜNA I |
>vtia<':r,^_t ^^*nií /(-T^Ç^
¦^0W8J__ --Ma/l •--.

7S70 153L S327
810 531 :i27

.0 
' 

31 37_
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punia J&.

-t-321 64.13 967S
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. 

"" '21 13

1 fiUtmEfi}tz$Ê__ EfrTs^
5735 526. S1S9
.35 2G7
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~üí 89 

in-01

ita--. §?*fi:íU-ü-liLa i
Da «OX01UUIÉA CHUOXICA 011

lll'(i:\TK, em poucos dias, por pro-
cessas modernos, sem <!úr, jçarante-se o
tratamento. Tratamento (i.i syphilis.
r\p;\ (•&;, c (jl

PIANO
Vende

na 1
l.ugei.lio Xovo.

GONQBRHEA-IMPOTENOSâ
Por mais antigas e rebeldes que sc-

jam, curam-Si certa c rapidamcule f,or
meio dc jilaulas incdiciiiaes, infallivcis

|c inoilc-nsivas. Milhares dc pessoas se
edio destes meum Pleyel intcirainciit-í, no-i tfm curado por inlcrmcdi

vo. na rua Araujo Leitão 11. 4'. ca-^|dicamento;. .V venda n'.\ Flora llrasil
(4=-4 J) |

trvz?Xi&3V£^~*~~';2Zzrr, x.-ar~s-*==:r;jcfj i

11 _.''.) í
Nor!

1.. I. ¦toli-pl--.il. 140S-

?K:i.láÍ»X;l;iVIAS UHINâRIáS I aproveitem í occssifio

ui ím feliz;
Iro6, RUA DO OUVIDOR. i.-O

Filial â pra$a n c'c Junho n. 51 ¦—
de Janeiro

COMMISSÕES Ií DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Av.io: .— Os pte.i.i.-.s são pagos
tncjino dia da extracçâo.

FERNANDES & Ca

Oarlsmsi-itB Ocsaibsfs
Mcdium vidente c curador. Consulta

em iodos os sentidos, descobre qualquer
s.-jrc.!'.. por mais occulto que esteja,
fazendo desappareccr os ,-r.raír.s r- riva*
liilades da vida. Das o ás 4 da larde ;.
das C ás 8 da noite. Tua Senador F-.i-
zebio n. II, sobrado. J 33-M¦*-Q  ,

G RAN D E HOTEL
— LARGO DA LAPA -

' Casa para familias ; cavalheiros de
tratamento, Optimos aposentos tiea*
atente mobilados dc novo. ;\ coesão res,
'entiladores e cozinha dc V. ordem.

I~nd Tclegr. " Grandliolel"

ons!
impar 4sy Papel para cigarros

.obinas, desde -.R a 34
«leplione '-;:-', Villa.

M 470

S.iililiis o moléstias üu
senhoras

li!:. CAKTANO JOVl.Ni: '

I-'.)i'iiiiido pela Kaciildude dc
Medicina <lu Xniiõles o liaiwli-
Indo por títulos tia do ltio do
janeiro.

Cura especial r rápida de es-
ueitamentos urctlirae.' (sem opera-
ção), Ronorrlicas ehronicas, cysti-
tes .bydroccles .tumores, impoten-
cia. Consultas das o ás 11 e das .1
ás 5. l.iir_o (iu Carioca JO, sol).

caMBiBi \mskmoCm%mm~immnsKSJm»m^i

Ateliers ou sscripiorios
.•\luga-se o primeiro andar do p'r"dio

da r;.a Sachct n. S, antiga rua X.ava
do Ouvidor, muito próprio para esse
íi..)« trata-se na mesma rua n. .',_'."Petit Par". J. 43-'.!.

Ccniprain-se papeif
] bem. Avenida Passo:

do p-ipel Araujo.

velhos, pagam--se
32, deposito

(11. 1469)' 
PENSÃO CAXIAS

Dispõe de eseeílentes commodos de
frente .nara famílias c cavalheiros de tra-
tamento. Largo dn Machado n. -"•. Te!e-
plione ç.115, Central. (S4SJ1) S

1

J^ 

lin í> hotéis

i

Cartomante "Africano"
Diz com clareza tudo que se deseja.

Desfaz todos os malefícios. Garante
os seus trabalhos. Cons. a.000, das 9
da m. ás S da noite. Rua General
Câmara, 17C, sob. Knlra a largo do Ca-
pim e a\. Passas. M 4417

c recomtncudado l1".- suuunída-
des ii-.cdic.is brasileiras e cs'tar.-
Beiras.

A' venda cm todas as boas pliarnta-
cias e drograrias >!o Brasil.^VT~ÊXA. 

É SNFELIZ?
Procurae o professor KA!1Í!;. o

S0MNAMBUI.0 VIDENTE, na riu
Mariz c Barros S7. Além dc responder
tudo quauto quizerdes saber, incumbe-
se dc trabalhos, devolvendo .. vosso
dinheiro, se o resultado fôr negativo.
Dá liç5cs de UYPNO-MA0NIÍT1.SMO,
garantindo qttc com oito lições i:.-
flucnciarcis aos demais. R 445:1

TíTêTH
operaria

CASAS DE l:5O0SO0O a
5:500..000

IC — lítia ila Carioca — 10
A COMPANHIA "AMERICA IX) SUL'

facilita a construcção dc peqncna3 casa»,
nos subúrbios, entregando-as em j, ... .|.
8 e 10 mezes mediante presta.õea mcusie»
A vantnpretn dç conslrucçâo immedi.ila viyo
ri até 13 (lc ilinlio depoia só acceitará no
kocío 1.3 Tabeliã Operaria \<s 1'rosiwcn
Geral, que marca 30 mezes dc espera. K.\i
R-?-se o terreno e que esteja livre.

Procurem j_, informaçGc.. uã sede, dí
1 ái 5 liorai da Urde.

Élixir de Pepsina Com-
posto

(Caniomilla, Rhuibarbo, Calumba e Fe*
psina) Fórmula de Brito

Approvado e premiado eom medalha
Jc ouro. Efficaz nas digestões mal ela*
boradas, dyspepsias, vômitos, eólicas do
ligado e intestinaes, inappetcncias, da-
íes de cabcçi. c vertigens. Vidro .4000.

Depósitos: üroijarias Pacheco, rui
dos Andradas, 45; Carvalho, 1* ti»
Março, 10; Sete dc Setembro ns: íit.r.
91) c a\ssembl..a, 34 Fabrica; Pharmacia
Santos Silva, rua Dr. Aristides I-olw
n, 2:9, Telephonc n. 1.400, Villa.

OS?)

'o começo tem a faria do leão.

Co macaco e.n seguida =-¦ parecem,

porei besuntao.

Eis o que acontece aos qttc .ilíi/c.1!
o bicho, ás victimas da embriaguez ai-
coolica, que c curada rápida c radical-
mente eom os remédios "Salvinis" c
"Cotias de Saude", com lucro ccrlo
para o corpo c nara a alma.

Vendem-se nas drogarias: Pacheco,
rua dos 'Andradas 45, Uio, Baruel &
Comp., rua Direita 11. 3, S, Paulo.

(A 57')

E, per íitu, com o

Ml VA6UÍMAR
soinnambulaCartomante, somnainlmla. Vidente e

prophetica, deita canas e lé pelas li-
nhr.s da mães; note o publico que c:-la
soinnambula trabalha desde iSSi, nas
seiencias cccullas. possuindo diversas
mediumnidades; dá consultas todos os
dias. das 9 da manhã ás l! da noite, rua
B. Carlos 11. 101.

aVttcnção — Mine. Vaguimar possue
diversos talismans, entre os quaes o
poderoso Receptor Indiano, com o_qual
• nbtem tudo o que se quizer. Porca
dupla. ü*i-;..s)

Sellos para coileções

0!n.i_nH!!i__!i;i!B!>i'i_ii!i:;__i.:iaiíi:iHiiiiiaiii!in;!i!iHi!í!Bi!i:iBt>
0 carvão j|especial p
para casa j__
de fami- g

Máximo de duração fei
c mínimo dc dispendios. Unicos ^agentes, Francisco I.eal & C, ¦

dc Março n. 91, telep. 530 VU* p
Entrega a domicilio. e

Mi;.ieii.BH:»in!;E!ii!:!iffii::iii-;!9K:a!!iiíiiBBM
CHAPE'OS

Últimos modelos cm seda, vclhido,
tafetá, a 10$, 15?. 20$ e 25$ooo. lin-
gem-se, reformam-se palhas, plumas, at-
grettes. Mme. Cos, rua da Carioca 10,
Acceitanr-se alumnas para chapéos.

(J 4043.

GONORRHEAS |
1

j Flores brancas (Icucorrhéa)
Curam-se radicalmente em pon-

cos dias com o XAROPE F. AS
PÍLULAS DE MATIGO FER-
RUGINOSO.

Vcndc-sc unicamente na phar-
macia BRAGANTINA, rua da
Uruguayana n. 105.

M BOM ESCRIPTORIO
Com dois comparthncntos por 70?.-

Trata-se na Casa Muniz, Ouvidor, 71
S 1G46

Compra-se e
quantidade de

paga-se bem qualquer
... sellos nacionaes e es-

trangeiros assim como moedas c meda-
lhas antigas do Brasil.. Una i" de Mar-
170 tt. 39, ca*->:i de cambio. (-.i-lJ)

5,
ue dijpõ.Pessoa que d:.-põe da quantia acima

precisa sócio para algum negocio; tam-
liem dá-se como fiança para emprego
Carta para esta redacção. — A. B. E.

¦ (S 4497

Espirita
Cláudio Pimcnlel, com seu. poder sob

occultismo, continua ao <lí*;pòr do.s que
o distinguem com a sua confiança.
CnnsuPas sob qualquer assumpto —
Flora, indígena. Acre. 69. (31*3 J

SALA OE FRENTE
Precisa-se alugar uma. sem mobilia.

com 011 sem pensão, para mna senhora
diasiincta, 'cm casa onde po*-.sa ter li*
herdade de receber suas visitas, entre
as ruas do Riachuelo, Muraiori. fim de
¦Menezes Vieira, Mem de Sá ou üon-.^s
Freire. Carlas a. -E, I.., rua do Ria-
ehuelo 11. 103. J. 4647.

OURO 1$800 A GRAMMA
Platina, prata e brilhantes compra-se

qualquer quantidade, na casa "M-eridía-
no", rt.a UrtiRitayana. 77* J s?.n

ÍVIALAS
Artigo solido. e'eç;.in'.e e bararis-

simo. só ra A Mala Chinesa, Rua La-
irradio Cs.

ALERTA
Fántomas para ganhar no jogo do

bicho, não falha. Preço de um Fantó-
mas, i?.-oc. 0 cento 70?óoo. Pr.ci.-a-
se He depositários no
Casãi-no 66, Gloria.

V, idos. Kua
(S. 4H 7)

PEQUENA FAZENDA
Vcndc-se uma perto dc uma estação

da Centrai, ai|a horas desta capital,
com ..'.) alqueires de terras, 60 e mais
cabeça; de gado, produzindo 40 litros
de leite diários, animaes dc sella, regu-
lar casa de morada, boa agua, grande
pomar, moinho, bons pastos de capim
gordura c j'araguá, capocirões e unia
pequena matta; informações por favor
i rua do Ouvidor, 134, com Frota.

(4.S3 J)

_1s_Ll
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I A CUilA DA 1
SYPHILIS 1

|jj F.:s:na-5e a todos um meio de Si
M saber se lem pypltilis adquirida §
^ ou hereditária, interna ou e:;«cr- _nna e como podem cural-a fácil- S

ii-.er.te cni todas as manifestações 9
e períodos. Escrever: Caixa Cor- f-í
rcio, iCSú, enviando sello para §
resposta. »¦

BiaiBraiB3a_iiaiiiiinaiii!.aiB
M 3404

m
F3

m tH;_>l| p .5-
! suas complicações. Cura ridicel porifoctoaos íeguros c i o pi doa. Ur. JOÃO.BREU. Dis S ás 11 c dis I] ii 1.mm. : 6i. rua tl« T> P--i.ro 5i

Iíitportanto descoberta
rlieumatismo pelo Iretivol
co sente allivio z\>(
posito cera! — .1.
dos .-Vidra ii as 11,

M. p-i

da cura do
O rhetunati-
colher. De-

diecú — Kua

OFFICIAES
DE ALFAIATES

A Associaçüo _ dos proprietários da Alfaia-
tariasde Manáos, das quaes fazem parte
os primeiras ca__s :.o gênero, vem deste
modo commttnicar a quem interessar possa
que precisam de bons operário;- nSo so
habilitados em obras de mangai c cinta
comu tambem obra tneuda.

Etpor isso todo aquclle, que esteja em
condições, c querendo oecupar os ínnume*
ros logares vapos, deverão logo que apor
te nesla cidade dirictirse aos ioo.c^o Pa*
Ictots, sito á rua Municipal n. 56 oa na
mesma rua n.. 70 á Alfaiataria Colombo.
as quaes se comprameltcm a manler-lhc
serviço eiieclívo.

Para orientação do. srs. officiacs abaixo
publicamos^ a tahella dos preços que s?
pana a mâo de obra, c dc cujo fiel cum¦pr.mento garantimos, eeud
o principal fiscal.

Casaca, (áo$: sobrc*c-isaea. 55?.; smr.iiiac.
.|í'S; írack, 40$; jaqaetâo, 7,0?; iiaic.ot,-¦s$: calca 9$ e n-j: collcte, 85: brins:
paletot, !<>?; calça, 5$ « 6?; cüeie, 5Se ("ícoo. (R „iS)

As.cciaçlo

i Gira ia Tuberculose'
A "Alicina", cm cuja composição

figuram o alho .1 o agrião, dois vc-
gctacs reconhecidos por vários
scientistas' como verdadeiramente
maravilhosos na cura da tubcrculo-
se, produz resultados seguros c:;i
todos os períodos desta terrível cn-
fertilidade c ema completamente 110
1" e 2o. gráos. Na bronchite, ns-
tlima, influenza, coqueluche c prin-
cipalmeníe na bronco-pneumonia o
resultado é infaiüvel.

Depositários: Silva Gomes & C.
P.ua dc S. Pedro 40 e 22.

Ba_s_________s_____g_____»_______i

MODA
¦Na casi IF0L'RC.-\iD.E cni.oii!ram-st

sempre as ultimas novidades cm calça*
dos finos. Uruguayana, 74 — Telcpho-
ne. 1040, C.

Propriedades em Juiz de Fora
Vende-se ou troca-se por uma fazen-

da _tt predios no Rio uma boa cisa de
residência, commodos para carros, teu-
da e ferraria, cocheiras para animaes
estabulo para vaccas, duas casas para
aluguel, um bom. armazém, tudo cm um
conjunto, murado, cercado, com por-
toes. luz electrica. etc.

Informa-se com o proprietário, o sr
A. Dimas, Juiz de Fora.

Tambem sc vende a 20 mintUo-i da
cidadã outra propriedade, co.n 50 -
tantos alqueires, com boa casa de n
sidencia, muito boas pastagens, co .
divisões, cocheiras, bom capinzal, ba*
nheiro de carrapa*ic:da, bons curraes,
rancho.-, terrenos para cultura, pomar,
boas águas, ia casas para alugue! c
muitas outras benfeitorias; local aba
c muito saiiJa.íl; informa-Se com o
mesmo. (li. 2365'¦

OURO™
Truta, brilhantes, cautelas do Mou'!

de Soecorro, compram-sc; na praça Ti-
radentes 64, C'«íj Garcia,

SYPHILIS
FaSSENOTA D13PÜBATIVA CON-
CENTRADA DE OAKOB.i MlUI>-\

(Formula de Briio)
Approvada c premiada com medalha

dc ouro. Cura: empiges. boubas. sar*
nas, doenças do nariz e dos ouvido*,
borbulhas, comichões, darthros, pannos
cezema, crysipcia, syphilis e rhetiiuatis-
mo antigo c recente. Preço a$;oo.

Depósitos. Drogarias Pacheco, rua
dos Andradas 45; Carvalho, rua t" de
Março 10; á rua Sue de Setembro
Si. e 90 c á rua da Assembléa 34. Fa-
brica: Pharmacia Santos Silva, rua Dr,
Aristides Lobo -•-",. Tel. 1.400. Vj!lt.

Vcndc-se um:, no cen:ro da cidade,
estabelecida ha 12 annos, com boa fre-
Silczia. opüiro sortimento e c:i=a paramoradia; trata-se á rua dos Inválidos.
1O. das ') ao meio dia. 3103 J

cm-
au-

Se tendes hcmorrhoidas, muito
bora amigas, mesmo ba co ou 40nos e haveis provado toda a classe dc
tratamento sem resultado algum até o
ponto de f.iz-r-vos perder a 

"fé 
na hu-

liianidadc, fazei-me uma visita, garan-to fazer-vos uma cura permanente c
sem operações. Não soffracs em silcn-
cio. curac-vos porque as hcmorrhoidas
tornam a vida cheia de soííri.ncmos
e trazem cm conseqüência a terrível
fisiula cancerosa. Consultas das 9 ás
11, das 2 ás 6 c por correspondência,
dr. Zclle, Rua Urug-.u.yaua, 93. sob.

J 2972

Traspasse de estabeleci!»
to de óptica e instrumentos
scientiíicos

Traspassa-se, em uma rh* principaes
ruas desta cidade, um antigo ¦*• bem
conhecido estabelecimento de óptica e

| instrumentos seientificos, de engenha-
I ria, náutica, astronomia e outro-, teu-
| do especial freguezia desses artigos. O
j motivo c por seu dono achar-ce em
avançada edade e sofírciido dn .vi-la*sendo, por i=so. obrigado a retirar.-.-;
do negocio. Quem pretender, (puir-i
dirigir-se á rua do Iiov.icü 11. "S. ao
sr. Iglesias. R. 4....0."""liASínios 

expostos""
Alugam-sc 05 seguintes prédios, cujal

chaves sc acham á rua do Rosário nu*
mero 56. i" andar, onde se traia.

Rua da Alfândega, 129S, sobrado. e
loja; travessa Cos;a Velho n. 9, loja,
próximo do Mercado Novo; e becco dos
Ferreiros n. 2S, tambem perto do Mer-
cado Novo.

Agentes no interior,
querendo ganhar 20?

diários, com pouco
trabalho

Frccisamos, com urgência, em tod.it
a; cidades grandes e pequenas do iiice-
rior dos Estados, dc um bom agente
fixo, bem relacionado. Coniotoir tn-ltis-
triel ct de Representations, Caixa Postal
n. 129, R:'_ de Janeira. (:S.ii J'

m ¦

'•¦'- 
> 
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QUSNO ANNUNCIO
VENDAS EM LEILÃO

J. LAGES
ESCRIPTORIO E ARMAZEM, RUA^"do HOSPÍCIO N. 83

Teleplione n. 1901. Norte
HOJE, (jUINTA-FErRA, 25, as 4 ho-

"uilão 
do grande predio á rua dos

A'líojíl; 
QUINTA-FEIRA, 25. ás 4 bo-

"í.eilão 
do peiiucno predio á travessa

,, de Maio n. 38. Cidade Nova.
SABBAiDO, 27,.á r hora:
Leilão dc moveis, u rua do IIo=picio

0. 
'^'

lailDlTciiDr
%',, interroeaio desta redacção, oppellaio
Piía a caridade publica, ns seguintes
"VIUVA ANNA DO AMAT.AL, cega. e
aíim disso doente e sem ninguém para su»
Bompmhla, recolhida a um quarto;

VIUVA ANGEUA FECORARO, , com
SS annos de edade, completamente cega 0
•"vltlVA AMANCIA, coin 08 unnos de
'^rímfíi ROSA. Pobre velhl-
uh», viuva, com 70 annos Ue edade:

ELVIRA DE CARVALHO, pobre, cega
"McTsca ^'conceição BAR-

Invado, sem recursos;
VIUVA LUIZA, cuin oito tubos me-

""VIUVA 
MARIA EUGENIA, pobre ve-

Ilu «iu o menor recurso para a sua sao.
'''SENHORA ENTREVADA, da rua Se-
nhor de Maltosinlios, Í4. doente. imPO»l-
bllitóda (1« trabalhar, tendo duas <•"¦¦¦
(«r.iio uma tuberculosa J

VIUVA SOARES, «eília, «m
'! 

VIUVA 8ANTOS, com ÍS anno? de
«tlaiU, uravemenle doentt de mo.e3tia in-

THEREZA, pobre ceguintia leni auxi.
''VlÚvA^BERNARDINA, com ?3 ati-
n0S' —.

AMÃSlÊOCAS E OETÉTtE

Hontem, lioje, amanha
e... sempre!

mm n khl i

filhas,

po-Jer

•nUECl.SA-SE de uma tuna secea, a rua
1. Prefeito Batuta n. IS- l«u_A) Jruim* 

nn Í>»*,«iso
VOSSOSílIllUa *«» Crianças

liu» 7 11. 13 I
Vesti

rOZINHEIROS E COZINHEIRAS
i LUGAM-SB boas cannliciras

xVnh.13, gente honesta, fiel c da ro_çn;__pe-
ttioci-

11.1. fiel c tia ro(. .
d.do a Acsiior l'ortur;al, na cotação do Vas
louras. (Enviem sellos). (4117 Jl) .1

JA LUGA-Stí uma perfeita corànlieira; oue
rVtiMO durma no aluguel e não lave roti-
pa, para casa de tratamento; ea r:ia de
Santa Cliristlna 11. 29, quarto 6.

(39-10 Aí) S

/"lOZINHEIUA — Precisa-se de unia,
\J que lave, engomme c durma no alu*
kucI; rua Jo Lavradio n, 130, sobrado.

(464.1 U) J

1)11'TIS.'
llll-.ei'.'

IfISA-SE dc uma cozinheira, á rim
Miciaua 11. 23 — S. CUrlslo-

vão. (4S6.3.T1) R

IJHICCISA-Sii) 
de uma boa cozinheira,

. faz-se questão que durma no nluguel;
qnem nSo estiver nas condições, escusa
ec se apresentar; tua do Dispo n. 91.

(4-38 li) J

em artigos modernos, fi-
nos, novos e perfeitos!!

OCUao da(ie superior, todas 'íft^AAA
as cpres, cada metro lvq)UUU

Cn/jaq "fcaíFetás'' largo, bella
fJtjüÜOj qualidade,todas,asco- 'jQ^AAA

xes, cada metro 14f:e lflipvUv

Sedas, crépe de chine,fe0
de muito effeito, em todas as
cores, cada metro 10,$ e ..

Tecidos de lã, "Gabar-
Ulilv , gnra, artigo lindo,
próprio para vestidos "Taii-
letir", cada metro

II mn
Cartomante distingaida com honrosas

referencias pela A Noticia, Jornal do
Drasil e Platéa, de S. Patilo, continua a
residir ú rua Haddock Lobo n. 113.

N. B. — Trabalha com um ttovo ba-
ralho, inteiramente desconhecido no
Brasil. tK 3\">

ALUGA-SK 
em casa de familia. mn

nuarto mobilado e com pensão, para ra-
pazes; 11a rua Primeiro de Março 20, 2
andar. (17^7 E) _g

A tUGAM-Si; dois Rrandea quartos", uma
^i-gra-nde sala de jantar, cozinha, banhei-
ro, etc., para pequena faniilia, por íaof
mensaes; ua rua Visconde do Rio liranco
n. 5, soljr»do, perto da praça Tiradentes;
|iai'a tratar das 7 ás 9 e das 6 ás 85

(.1405 1;) Jl

A I.U11A S13 uma porta, nropria nara qual-
XXqucr uesocio, na rua dos Andradas 11",
esquina da rua da Prainha Ct72i h)M

ALUGAM-S15 
uma sala bem mobilada c

um bom quarto, para casaes e senhores
de tratamento, com pensão; na rua Senador
D.uitas 32. (4710 U) o

8$ooo

A lUGA-SB um a° andar na rtta do Ou-
Jrxvidor-, informações, por ftivar ua Jca-
lheria Uove, na mesma rua 11. i;.-.

1.44 P E) J

A LUGAM-SK quartos a .to5 c 43?. ™'
Übiladoi, casa de faniilia; na praça
Mauá n. 67, :" audar. (4O15 W )

ràmmmÊBmÈm^ A! UCA-SK

Faz com que os cabellos brancos fiquem pretos, nâo queima, nao
mancha a pelle.

A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do cabello e ex-
tingue a caspa com tres applicações

VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS
PHARMAC1AS E DROGARIAS — Preço 3$000 rs.

OIlinKlilBIiilllRIUsMIlllilHiilIllllIHIlBniBlíIBE!»
¦[Ví/UGÀ-SE o armazém do predio nio-

-íiderno, á rua Senador Pompeu 101: as•chaves na leiteria e tratase na run Urü-
lüuayana 80 sobrado. (4168 11) Al

haAMÍGA-S33 o predio da rua da 1'r.iinl
n. 17, armazem c residência. Cliavi

a' lado 110 11. 19 r trata-se na rua da
Aifandcca a. 13:, sobrado, com o sr. Va-
lente. (4t63 li) K

A 
I.UGA-SK por 50$ o. loja defronte, a
Pj ' "Prefeitura; iu nu do Júincio n. 144;

(46J4 E) J

J.UGA-SK á rtta Delpltlm "S. um
AJ.UGAquarto, ..— - -- .
VI, com luz electrica por 35*. a casal
sem filhos ou a uma senhora so. que^ tra-
balhein fora. (4575h) K

16$ooo
na í!Oa3a Leitão", Largo de Santa Rita

A LUCA-SK nm bom jardinciro c horto-
X\J3o, presta-se para mais scívIçosí ns
rua l-"rei Caneca 130 (loja). (3bo4 1-.) j

A 'I.UGA-SK 2 quartos juntos, sendo 1 ile
X"i.frcnte, ponto muilo central, em casa
de pequena familia.' Trata-se na rua Ma-
rechal Ploriano Peixoto -n. 170. easo ue
ítimos. (-11.10 ''.) ¦'

A I.UGA-SK um Rraade r.rmazcm para
j.V(n:..lqiicr negocio com aceouui oda{3cs
pura faniilia; na rua Senador l'.-mpcu :.'?;
as chaves 'estão 110 armazém -pejada e
|mr:i tratar na avenida Uio ltran.-o us Ç..1
a fl,-. (.|t..iol, J

YOSSOS no PrtraHi»
(líis Criiinoa"»

Kua 7 n. 134

E SANTA MHEZA
'AWJGA-SK cai Santa Tliereza. uma bo-
XXnita casa na nn Aurca n. 115 (é nova)
bons c arejados comniodos, todos com ve-
nezianas, banlieírn esmaltada, Raz, e'cctri-"cidoile, quinlal e jardim, é quasi na es-
quina da rua Aqueducto; ns cliavcs estão
nc 117, casa do exmo. Fr. tir. Octavio
Severo i- trata-se tio L?lUmincnse Hotel, á
praça da, Uopulilica 11. 207, sala 201 ou
tl.uiz dc Camões 14, urinarem. (3946IOS

A l.UGA-SK sala estiaçosa, linda vifla; rua
XjLCissilino .17, Gloria. (-151.1 I') J

A 
I.UGA-SK por 160$ a cisa da ni.i de
Santa Christiua n. c<7, com dez ."tccom-

modações; as cliavcs estão por favor no
n. 32 c tr.it:* sc na rua Gonçalves Dias
u. 39. (31841'.1 )

A I.UGAM-SK nu vendem-se duas casas,
xl-liovas, por estrear, com dois quartos,
liiias salas, cozinha e lar gueza; barato; rua
Aluudo Novo 112, llotafi.BO. (,(ji8 G) H

A I.UGAM-SK comniodos e casinhas, r.iuilo
ximrèjadas e por preço razoável; rua _ Cc-
neral Scveriano ;i; tiata-sc com o sr. Kliseu.

(3063 G) 1
~A 

I.UOA-SK em casa dc faniilia utn bom
jM-qtiarlo mobilado, ipara casal ou caralhcl-
lodistiucto, próximo aos baulioa dr unir,
sem pensão; ua travessa Marquez do I'a-
ani =6. U^M P) R

AI.UGAM-SK 
casas confoiíavcis, com .3

quartos, 2 sahs, banheiro, etc, perto no
Cellcüio S. Ignacio, rua S. Clemente 250.

(.',37-' G) J

AI,UGA-SK 
o 2" andar do pretlio da rua

Christovão Colombo n. 58. oude se vè,
lratando-se ua rua Candelária 11. 53. , _

(J58i G) J

Al.UGA-SK 
um lindo clialct. independeu-

tc. cotn dois aposentos, .próprio para ra-
sal, com boa pensão, luz electrica e de-
fronte dos banhos de mar; uu praia do
Eíissell 192. U489 G) .1

AI/UGA-SK 
por 50$ um espaçoso quarto

do írenle. eom mobilia. pa:a uma ou
duas pessoas, casa limpa e soccgadai de
familia; na rua Voluntários da Pátria. 4:9.

(43370) S

AT.UGA-SK 
o confortável -prediò da rua

.dc roysaudu' 11. 196; as cliavei^ nc
-armazém. (4a6jG) ]

AT,UGA-SK 
a boa eafa da rua D. Car-

los I n. 124. As chaves 110 armazém
n. 103. __^ U-ioj G) J

AI,UGA-SK 
a casa n. o da rua do Cat-

tete 11. ir.1; tratar ua tua de S. Cie-
iG(i. Botafogo. (-I35S COR

AI/UGA-SK 
um quarto á rua das I.a-

ranjeiras 11. 168, casa 1. J'reço, 23?.
(l-Põ G) S

iiiBi:?e;:»!£i::iiBiBiii:iiii;iiniBiii::Hi::i!Bii:iii:!!inii
1 OS QUE SOFFREM DO ESTO- I
8 MAGO DEVEM USAR 1

Gtiarauesia

o predio i!'i rua Alice 11. 44,
.araujeiras, cinu 4 quartoa, 2 salas, eu.

trada,. banheiro, despensa, cozinha e quiuial;
p-uuidu e' lonajo de novo; as cliavcs 11.1 51'..

(.162.1 Gi' .r
A I.UGA-SK 11 casa ila rua K111.l1raj.ia Cor-í\.m,i n. ;(,. imilga Maroiteza dos Santos

cein t';J'j5 os comniodos mia íamilia de tra
tamento c pprilo habitavel; para ver, na
mesma easa, das -• liora. ila tarde ás .1. e
trota-co na rua 1» ile Marco «• S (aruiazii.i),
cem o sr. Kiança. (,|(,Si G)M

A LUGAM-SK inagnificas casas, tcmlo boas
xiaccoitimodações e luz eléc'rica; ns Avpuí*
da I). f.f.iza. rua Ktiphrasia Corrêa 41, pi'5-
.xitno ao largo üj Machado; alu guel r.ipÇ;
trata-se com o encarregado. (4202 G) J
ALTJGÁ-SH nnra familia de trn;

•^^tamento o confortarei nredio 11
rim tlns Iiiirniijeirns 11. 358. lüstú
liberto. (,f -iülT) (J

i;«il!ilBiii!HSJJi!lii!S;llHi'lB!3ÍlÍ!:!.«iilHJiil6i*
moliiladai

ilfiiü electrica. altiRuel 8u$, entrada inde-
pendente, casa de íamilia; na rua llento
J.isboa nS. (-1226 G) }

ALUGA-SE 
sala de írente,

li

AkUGA-Slí, próximo nos lianlios dc mar,
esplendido aposento de írente, com o-.i

sem pensão; rua Silveira Martins 140.
__^_ (3Q4I G)S
A I/UGA-S"K o predio da rua Ncry Per-

iVreíra n. Bo, com quatro quartos, duas
saiin c mais dependências, jardim e quinta).
installação electrica; as cliave j estão i'.i
padaria defronte, oude ie informa.

 (n(.ó G) K

A LUGA-SK, por 300$, mensaes t por
Xxcontrato dc itm anno, ot predio hssobru-
dado da rna Itnijamin Constant n. 45
(Cloria), em frenle á egreja Matriz dot S.
Coração de Jesus, tendo duas salas, cinco
cnarlos, todos com jaucllas c mais depcn*
dencias, com banheira de mármore o nque»
cedor a ruz e -com fogüo de Raz. O prcdíi
ó tudo illuminado a luz electrica e a gaz.
Trata-se cum o sr. Vignal, na iiicsma rm
11. 30, onde eslão os cliave?, o pôde sçl
examinado n çjualquer hora, O íruprietari*
mora na avesiila da 1.inação n. 4.(40.|8G)M

A LUGA-SU pnrn fúnillia tio tra-
Jty luineiito, ti ensa ú run lliini'-
que (lo Macedo Síi, Cattete. 'Irata-
so nu rua Aiidruilo l*crteiico 34.
Tel «657. Central. (llioa G)

AI.UGA-iSK _
iA.Cruz l.ima (tlotafORo), cum

2; da travessa
iS>, , %... ,.,. eom f-al^ de vi-

sitas, sala dc jantar, banheiro com W.-C.,
grande quarto nara ercadon, área com W. C,
cozinha; c 113 parte assobradada .quatro
criarlos. Preço 280$; trata-se ua avenida hio
Branco u. 50, 1. andar, (.3192 G) j

IJRECISA-SK 
de uma .-apaiif.! de 12 a

15 annos, para o serviço dc uni ca»
sa! c que diurna no aluguel.; na rua São
I.uiz Gonzaga 11. 216, easa 23. (|G.ig 1.11.1

JJRECISA-SE. annos, par.
Costa

de uma menina até i.i
para atr.a secea, á rtta Tenente

Todos oi Snilt
(4607 D) .1

IK!:.IBr^ni;!iBi"ira!!IMIIIIBIIiai:S!ilIili!liiailllllliHIII
mSOPPREIS DO ESTÔMAGO, m
H DOS INTESTINOS E DO '

B CORAÇÃO f USAI! A

si Gnarft-ne&ia
i
l
p í

iiiiiiEiiiiiaiiiiineiiiiisiiiiiBiiiniiiiiSiriiiaiiiniiaiiiiB

PRKCJíí.AJ-SE 
de umi l»oa cozín-ln

rua Conselheiro Sampaio Vianna
Uio Comprido.

1)HKCISA-SIí 
dc uma cozinheira; na ove*

Ilida Salvador dc Rá 11. 1R7, sobrado.
(4716 D) M

IJRKÇ1SA-S12 
de um hom vendedor para

doces fines, que venda 40o|opò por
mcz. I*aíí3-se 20''i0. O vendedor que
vender menos do que se t jiçde, não se
apresente'. I'áo de Lot Divino; travessa
S. Salvador o. 49- (4840 U) J

IJRECISA-SE 
de traballiaílorcs dc na-

ehado, liará o K. do Jiio. Trata*sc
na rua 1'crcira Nunes n. 157, com o

(4571 i>J K

ASE de 11111 incuina pita do.
[olhas; com ídguma pratica; na

ma do llospicio n. in... (4(188 IJ) M

Costa
¦DRECÍE
i brut

coziiincíra;

(lfl-13 U) 
'¦¦}

V5^líKClSA-ShJ de uma cozinheira, á rui
Krancisod Xavier 11. 711, casa VII.

61G.IS B) J

IJliKCISA-SE de.uma boa f--,,:inheira
para casa de família, pequena, á rua

das Laranjeiras 11. 5f.'i. (4035 B) M

It-Kil.lSASK de mna cozinheira para o
.1 trivial, e qnc diurna cm casa tios pa-
trCos; tvala-se na ma liarão dc Mesquí*
11 11. 18C -Aiulai.iliy Grande. (4053 1.1 M

cozinheira
111,1 Sena*

ilütatógo. (.123.- ») J
110 l*artiiso

<las Crliniçns- JCua 1 n. 134

pi<KCI.SA.S!í dc unia boa
f que ihmna uo aluguel

<¦¦;¦ \'crsueiro r

iígSli vossos

PRECISA-SE 
de perfeitas ajudantes

para vestidos; rua Jannuzzi n. 3, so*
brado, praia dc S. ClmstovSo, (4367.0)8

1J.RECISA.SK 
ile uma moça

boa, para casa dc um casal
do Senado n. K5.

ic soja
na rua

C-39JÓ D) S

1JRBC1SA-SIE 
de uma menina de 13 n

ro e marceneiro, pin otfiána, na rua
21 dc Maio 11. 315—Riachuclo. (lOooU)J

I>KKC).SA-SK 
de um offic-inl carplntei-

ro e marceneiro, para officina t rua
líncliad 1 Coelho n. 14(1. (|(.is D) J

A l,L'OA-SK um consultório medico, mon*
¦CÀ-tario eom clectricidade, por 50$; na
tua Sete de Setembro 11. 90. com o An-
lonio. (4389 I'.) J

/\ IjüCA-Sl*. n casa n.
iTíLrua Frei Caneca n.
11. ri», onde so trata.

da avenida da
; us chaves 110

(4343 Ií) 1!

A l.UGA-SK o
xJLsêmblca ti. i

andar da rua da As-
11239 K) S

A IA.T.A.M-Slv um Rubiticlo e quarto au-
jlXhcxo, 110 1'' andar da rua da Assem-
l.h-.l 13. (-1240 K) S

OTJltA radical da (tonorrhCa cliro-
nica ou recente, eni atnbns os sexos e
etn poucos dias, por processos moiler-
nos,sem (lôi-.üiarante-SBO tratamen-
to. íiuBOtenciii, cancro sypliilitieo,
dartliros, eczcinas. íeiidas, ulccras.
Appl. 60« o 91'1 — Vaccina de
Wrighí—estreitamento de ureiltra; appl.
tio poderoso especifico contra moléstias
venereas, etc. Pagamento após a cura.
Consultas diárias das 8 ás 12 e das 2 ás
10 da noile Av. Mem (ie Sá 115,

.4 r.UCA-SIÍ uma
iiiii.,!

A l,b'GA-SK uma boa saleta^ para eseripto-
XjlíÍO ou aposento: á rua Chile n. o. i°.

C|G<jG K) M

A l.UGA-SK o limiar terreo, para fami-
XVlia. com seis aposentos c quintal; na
rua Gcncraj Câmara 333. (441SK) S

A LUGA-SK 1111 rua (Ia Uriittiia-
£A- yaiiii 1-1-1, 1" andar, uma liou
sala com 11111 quarto, cozinha, luz
eleclrica o banheiro, pro.iiino á
run líiieiins Aires. 4S20JJi) Ãi

A LUGA SI', o 1° andar do largo dc São.
X-Kl-Vaneisco de Paula u

Cs grandes descontos que

da 1'erfiimaria Nunes.
ipor cima-'("3080 

K) Ji

esplendida casa com
„, ioramodaçOcs para pequena fa-

milia; «a rua Xova do S. Leopoldo 79;
«6 cJiávêa eslão na mesma rua n. Sr (ven-
da); trata-se com os sis. Oliveira IjOjies
Silva fí C. na travessa ilo Coin-xeicio c;.

(4.123 K) I

GBEADOS E CREADAS
{, l.l'GA-Sl-1 um casal uortURUCí, podendo

Ã".Vscr 11 homem urruniador de quarto?, cm
li.n-is, e a nmllicr uma arrumadeira; tr.il.a-
- ua rua Maria Josi 11. 43. Kslacio dc tia.

(4714 C) JI

ISA-SE de uma creada para cn.
arrumar, cm easa dc peque'-.ivailia; á raa 20 de Novem'

Villa Ipaiicnia — Copacabana.

pidlCISA
.1 riií.mr

1 10.
(1?9-'1'0J

todo
rvi-;o, em caía de uma senhora só,

¦1 ires filliinlios, e que durma no alu-
a.'l, á rua l)r. Maia íjaccrtla n. (•"
.tado. U22

'PUKC1SA-SB dc uma irwnl.i para

O J

J>i;r.i'lSA Sl-l de uma errada, bronca,
I .ara casa de um casal (Ulrangciro.

bem; rua Conde dc lloinIlIU II.
(41S1C) K

ííiilíHKCISA-SE dc um copeuo o.ue i
i. pratica, com ifi tiiiti03i ordenado 205.

1 dc Jiaio 11. 2i.|, (-1557 ( * 1»

?!'
I

'ISA-SU dc uma empregada brasi.
., |\ara o serviço de pequena la-

ua rua Krei Caneca u. 244.
(4590 ( ) li

le i ^ a
Aísyrlo.

-A-SK de vm uroom,
auiins, iu> Kcslauraat

falatiilo alguns idiomas.

Rico c feliz scrú aquelle que
conliecer o uSupplomon-
lo illustradou dn üfl'N-
SAGEIHODA FOR'1'Ü-
NA, onde são explicados os

meios para obler bem estar, conforto, saude o posições
sociaes invejáveis. Revela o que fazer para ser amado,
vencer todas as difficuldadcs e embaraços da vida, fazer
bans negócios, ganhar muilo dinheiro, obler bons empre-
gos e a sympathia dos que tèm dinheiro e impor vossa
vontade aos demais. D A-SK GISATIS e envia-se pelo
Correio para loda u parle. Escreva p ira o Si'. Arislotoles
Itália — Ru » Senhor dos Passos í>8. Rio -- < nixii
Postal 604-.. 0 professor Aristóteles Itália ó encontrado
agora das S da manliá ás 4 da tarde. J -'iüíjü

¦pRECISA-SIi de uni menino, cem cc
.L dueta afiançada, para serviços donu

rua dc S;.ntü Amaro n. i.i-*.
(.pi.i-11» j

UcoSi

A LUGA-SK. na
JtA.da rua Mareei

CASAS E COMMQÜÜS, CENTRO
ALUGA-SK parte do,uni iiuarto, a rapai

xi-solteiro, ua rua do Seuado u. 7. casa ií:
(«18 ií) j

rtia da Prainha n, 3, r-rto
ilial Floriano. um espaçoso

arma/enit próprio para negocio nuc seja lim-
\i< ; ns chaves estão na rua úos Ourives n. yv,
onde sí trata. (4235 K) S

A LUGA-SK um e3criotorio; rua Sele dé
xVSeteinhro 23; trala-so no nrmaicm. ;

(.lOuS K) J.

A I.UnA-SK um armarem, na rua do Hos-
-CVuicio 11. 23.;; as clian-j estão 110 330, e
tri*ta-se cum Carrapatoso, .Sete de Setem*
1.10 29. (36'" 

i.ij

A I.UGA-SK n Eohrãdo da rua .Meii?ncs
iÍLVieira 11. 20, por 100$; iiifoiiiiacoes.
teleplione sul, lui-l. (1P04M J

A i/ÚGA-SE sobrado novo com 6
¦i'X,qunrtos, lí salas, Imnliciro,
\Y. C, eólia, dispensa o bom t -r-
í-iico com tanque; nn vua dos Ar-
tos 11. ti; ns cbaves estão 1111 loja.

(S 987) E

A I.l.T.ASK um hom arinazem. 110 novo
^."Vpre.lio da avenida Jtein .lc Sá 11. 317,
perto da rua frei Caneca; 115 claves c=tao
uo armazém ao lado c mais Informações;

139.11 M J

AI.UGAM-SK 
quartoa

pcmlènUes 1 artjndos
rcoliiladoa, inde-

; jia rua Silva
(3058 K) JManoel 134. _

A I.UGA-SK á rua ÜruBuayana . u. 130.
Xl.tiui predio de dois andares, junto o«
separado, sendo os sohrados n uin só inqui-
lino; chave c iiifurmacõei r.a ruo IMorrano.
Pti.xold 11. 4e botequim. (39IÍ2K) J

H

faz actuaimento cm todos os artigos, o emquanto dn-
rar a, reconslrucção tios sons novos armazéns, devem
ser aproveitados pó»1 todas as pessoas econômicas.

Camisas do dia dc fino porcoI com bordados, de SgOOO por. : . .
Camisas do dia do ínorim superior—para reclame —- IfiOO . . , ,
Camisas de dormir, artigo cliic, dc 14$ e 15$000 por
Camisas de dormir, gtiarnccidas dc bordados, do 5?u00 por. . . i
Blusas brancas, feitios modernos, do Si e 0$000 por
Lençoos felpudos grandes c duráveis, para banho, 
Saias do superior casimira, modernas, de 25jjfOOD por
Manteaux (inos com forro de seda de 180$ c S00S000 por ....
Munleaux de casimira ingleza, dc 70$ c 80gr>00, por . . .
Capas de seda ou lullc preto para senhora, de 505000, por
Camisas superiores para homem — para reclame — 3 por.
Collarinlios de optima qualidade, feitios novos, dúzia . «
lYIorins resistentes c de boa qualidade, peça 0$500, . . .
Morim perca! finíssimo sem preparo —peça de 20 metros
Costumes lailletirs com grandes abatimentos.

LEME, COPACABANA,
IPANEMA E LEBLOD

ALUGA-SK, 
r"a familia. a esplendida ca.

sa n. 50 da rua Kurquim Wcrueek, em
Copacabana; preço 1S2S. (2536 I1)S

A I.UGA-SK, por 2;oJ, a rasa 1016 da
XXavenida Atlântica, liara íamilia de trata.
incuto; cliavcs á rua N. S. 1040; tratar,
Uruguayana 77, loja de jóias, de 1 as 1 lis.

(3649 II)

ALUGAM-SE 
cisas, com lioas accom-

modações, liara faniilia regular, á rua
Danoso n. Cr, Villa Mimi. Uaacabann;
trata-se uo n. 73; preças uoí e 120S,

(J532 H) S

A LUGA-SK
XVSalvador Corrêa 11. 4$. Leme; tem 4
salas. 4 quartos, I10111 lianliriiu com ogua
quente, lioa coiinlia, cran.lc terraço c-
quintal; junto ao ponto dos liJiulrs e lianlioj
de mar. (32S; 

11) J

A LUGAJSK o nredio n. ? da rua Marinho,
X1.4 qiiiiri.is, cltclrieldiule o Riu", lrala-se a
rua da Alfândega 11. 30. t" und.it; as cha-
vc, n. 2S. llsiejinlia. (27^7 li) J

LUGA-SK, ram contrato de ilo:-» annos
-•ooj nicn-ii-s. n cisa ili rua Vallada-

res 11. 21). próximo A rua Nossa Senhora de
Copacabana; pôde ser \ isitaila a qualquer liprn.

(3200 li) J

Aí-

.'•$000 c

3$.'.0&
g$500
0$80Ô
3$000
D$000
3$600

1 o(vouo
oõgooo
30$500
sojjooo
12$Ü0O

9$000
11*000
18$000

LUGA-SK, para qualquer negociu limpo,
a inaRiiiíica loja do niciiio n. 24.1 da

da Alfândega, (2=36 I',) b

VLUGA-SK 
11 hoa casa tl. 150 da rua

General 1'cdrn, nronri.i oara qualquer ne-
cocío, tendo nos fundos kou moradia para
íamilia; 150$. (--5.|S K) a

A riüGA-S-lil iiinii bon sal» du fron-
¦l'A,\e-, mobilitda, com pensão, inira
casal di% tratamento, ensa do (otlo
resiieltoi 11111 Costa Bustos ". -i>.
próximo ú rua do Itinclinclo. liou-
dos S. Vi-ancisco, (.'Iiiii-, Prncn 11
o 15. Tel. ü. 1C1S. (.1 -.ilSti) M

Descontos eSe 30 a SO op om grandes saldos do optimos artigos.
Desconto de SO o|o cm todas ns secções.

Largo de S. Francisco n. 42.

A LUO.AMiSK duas casas, novas, com a
iXquarlos, 2 salas, H12 electrica, fouão 11
raz c mais dCDcndciicias, próprias paia oo-
quena íamilia; á rua Paula ItciIjs 50-A.
pirlo do mar, Copacabana! tratar, S niesma
rua n. 61, (4«6 "> J

A LUGA-SK, cm Copacahana, 5 ruo João
AVraneisoci 11. ií. u.ua easa, com 3 QU.ar.
tos c mais cominodidades, peito lia avciii.-i
Allanlica; aliiRtul iri>S; chaves, por favor,
.ti lado, 11. 18, e trata-se a rua Unilc <1"
IJf.nifiiu S33. (4'I7 'D \"

A LUCA-SK. por 230$. a casa 63 da rua
1\ Silva Telles, com boas accoininoungue»
para familia tle tratamento; as chaves, a
rua N. S. de Copacabana 1.040, « trata-se
Peixoto & C, rua Alfândega 13. (4213 »)J

A LUCA-SK um aposento, para descanso,
JrXem easa ilf pessoa discreta, no bairro de
Copacabana; íc.-posta pata a posta restante
da agencia ilo correio, a Pontes lerreira.

.por 2C,i$ mensaes predio
ALUGA-SK 

-,-.  , ,. ,
da rua Nossa Senhora dc Copacabana

n. 623, com ilnas salas, tres quartos c um
para éread-i?. banheiro com aquecedor, ele.;
as cliatres eslão por favor no armazém
da esquina c lrata-sc na rua do Rosário
n. sr. sobrado. .JdÜ-JíLÜ

A LUGA-SIi tun bom quarlo .mobilado,
Xlein casa dc fami'ia, banhos dc mar, per.
to bondfü á porta do Leme e Ipanema;
trata-se 110 Correio dc Copacabana, da -i

ás li lioras. '* C4J83 II) J

A LUCA-SK uni espaçoso quarto, cm casa
Xl-ik- familia, 1. casal ou rapaz do cuiuucr-
ciu; rua Uiacbuelo 3f.i, sob. (.tãSi K) S

A LUG \M-SK uma boa sala de frente e
XIluiu quarlo, bem nrcjailos. ent casa de
íamilia; na rua dos Inválidos it. n;o.

(424S lv) S

Ioím dc moradia da
139, com diKis

lunrlos, cozinha, quintal e goz
A 1 UCA-S1

A.l.i.i Andradas 1
r.:a

tias,

A LUGA-SK bom
XXricj 11a rua da

eni

dar.
üuit:

torto com Iclciiho*
ida n. 50, 1" an-

(.1=08 in .1

preço módico.

A 
LUGAM-SK, desde 4s$ a SoS. nuartos.
ü salas dc frente, bem mobiladas, na

pansão da praça Mauá jj, 2" audar.
(.1528 K) .1

A LUCAM-SE bons çibineles para escri-
XAptorios tui consultorics; na rtia da Ca»
1.02a to, 0" c Ca: trata-so no Cinema Ideal.

(45211 Ki I j tztcKiau-=ij

cura-se em D dias com

Injecção Marinho

(4240 li) s

i LUGAM-SK uma
A45S, no andar le:
Cantara 261.

ala e quarto, por
lo da rua General

(4=93 Kl H

A LUC.ASK
XjLteiros; na

ii bom quarto íi moços sol-
avessa Ilellas Artes 11. c.

(4283 K) S

A LUCA-SK
i'.í i;rc 11. 2SS.

ALUGA-SK 
a «-.-

são Salgado n ¦

predio r*a rua Monte A!c-
í>. Santa Thcrtía, com ^randa

terreno, bella vista c muitas acconnnoda-
çiles, ijiropiio para familia du tratamento,
todos us hondes do Plano e on iitit- pnv«
lcm da rslaçáo da Carioca para Paula
>íatl0S. passam ra 'íorta do pro.lio: trata-
sa com sr. Clemente Castelló Uranca,
á mesma rua n. 291. (IP-' V) J

,1 da rua Clu-íc Dlvi-
203 (Santa Tliereza);

cliavcs c informações na mesma.
(4232 F) .1

A LUGAM-SK sala dc frente e quartos,
jft.com janella c entrada indcusndcnte,
•.r^pbikulor. uu não, cor.i 0:1 sem peutão: na
ma "fnylór .ir. (,vi;S v) c

ALUI.
! Aeasa

LUGA-SK 11111 bom atioito de frente, ein
de família, a tapados decentes; rua

Taylor 5, Lapa. (4005 !•') J

A LUCAM-Sn ilitns snlii? (Ic fron- * LUGA-SK, á rua Conde de Laus n. si.
üfc. com 6 .iiiiiclltis o sncildns, | Auma esplendida casa dc Ires iiavimeiitos,

1 eni cnsn dc iluns iicssons, coin lu/.
electrien; nn run S. U.-ili-o 155,
csdiiiiin d» líi'tiKiinyi!im(S;SÍ>20)l'i

liuti 7 .ic Setembro, 18(5
u:n Ij nn quarto do

mn-
<•¦

prOnna para pensa o (253.Í D b

V LUGA-SK rm casa dc unia senhora so,
xíoptima sa'a para descanso; inforina-se
na rua da Gloria 102, sobrado. (2r?.| 10 J

A LUGA-SK, mobilai!
Afrente, com pensão, luz e cite, a dois mo- 1 . j i HÍ2V-ÍSIÍ o prclio novo da rua 1'ctro-

,r ll,.?- cada um; ua rua Utiiguaya- z\,,„lis „. 7, tm Sauta Thcreza, com lind
(42Í2 11) S

A LUGA-SIÍ
XJLÍamilia, n:

i-plí um boi'
na rua it;

11. 40, loja.

ALUGA-SK, 
na rua ila Alíamleiri, csquii

da avenida Falsos, uma boa saia u g
bítíctc todo encerado, oror»rio para medico uu

.rado. próprio para ALUGA-SK casa de familia,
Ãlaio "(í* Irnta-se I -f-*-jaratm, uma mrinos.i saia tm

(láin K)J "in eemmixlo pur 23$. teleplione e
.— 1 ctrica; na rua do Ueacitde u. :pS,

Hiacliuelo. (439,

leada
l.-i. .(I.

luz

;nidã raesos, uma boa salatc gi
Ío, oror»rio para medico u

dcntisla; as chaves na pliarmacia. (jaSaK)]
A LUCAM-SK o sobrado e a lcja do pre

¦fVdio 11. 15 da rua do UtacUuelo. inutos
i-\Sll dc unia emprega

-.ivo dc um casal. Condiu:
iua Maia Lacerda 11, 1: -

. "^ scnarndanicute; as chavtj» estão na phar-
;ada para macia próxima: trata-se ua rua Gonçalves

obrado. (4259 K) S

M\ russos FHhOS .1..

d:....
( apa-1 ¦-¦
C) M I .t I.UGA-SII uma sala de frente, a pessoas.— jtXdeccnttís; na rua i.í (w Maio ;ir. casa tle

íautili.i. U-I.li Kl S

: ele-
iiuiiia
K) J

A l.t-O.VSlí por pf.S menfsaes a parle do3
O.fundos do 1" andar do predio da rua
da Átiandcsa n. ioo, lendo tres qiiartos.
¦duas salas, cozinha, baulieiro, illuminação
electrica; cliavcs na niesma rua n. y8,
onde eu trata, com o br. -Maia, teleplio»
ne ií'-:o «orle. (4398 Kl .1

A LUGA-SK uma boa
X"V¦¦:¦•¦> 1 para -íffaiavari-:
crivaniiiba, etc.; nr. mu

sala dc frente, pro-
i.1 Icti babões, ea-
ti.i Altandt <-.\ \ 13,

(42Í5K) ?no laraiso
s Crlnnç is ' gggBnjegwaaa^^Ti^rraiwa^^yi^^^
.in 7 u. KM 

"¦

1 uarlo, com janclla,
de familia; iua do

(42C5 l.l s

\ LUGA-SK um
Aclara c bom,
Hospicio 11. 18o.

i, LUGA-SK parle do 1" pavimento Ua rua
XXSaílict 11. 11, constando de 2 bons qar.r*
tos. ampla tala u depeudencías; trata-so no
Mesmo; preço I3u$. (3')to K) S

EMPREGOS DIVERSOS
- V

p
O'

1

I>!

G.MSIS uma i crfeila I, rsdiira e cn-
1'liirn, pira casa dc familia de tn*¦»' ; ma Pedro Américo 41. C-ttSjOW

sni-!KlRA, nfiVrecc-sr para casa dc j; :'.:a IUlatio (íonvêa n. S.i — I' ''I- (3532 Si 11

1'nti-n SK vnn ^í-íii'.^ lavadeira
«ira, rjuc duuna no aluguel:
Kurlaibi li. i..-. (11S.1OJ

Drogaria Granado & Filhos
CSBS2. — ""*¦*" —""' ,: ' RBCdKESBSf

RUA UF.UQUYANA N. 91

DROGAS NOVAS

A LUGAM-SK Ires consultórios, complc-
Atamcute naves, liara dentistas; ua rua
do Uttvidor n. 1331 trata-se ua loja.

(-15II 10 .1

\I.CGASK 
o arnia-cm ila rua Cc.-icral

.Câmara n. Jf*S; trata-se na rna do> Ko-
sario 11. iu2. 1" anda-. (I--7 Kl T

A -LUCA-SK n lindo i" andar da praça
.rt-TiraJcntes n. C8, pinlniln e f.>n:..i-)
dc nove; i.s chaves por íavor na loja.

14:50 l-.j K

inidiui, quinlal,
lli, banheiro, etc.;

quartos, duas
por 142$ mensaes.

A LUCA-SK uma bia sala. cm casa dc
xXpcqticna íamilia, mobilada c com pen*
•,'.;; te.u lelciihonv; á ru.-, da I.apa 27. sub.

(,(, 7Q 1') K

A liUCA-SU a casn ila travessa da
«tI'iTiiiu6a 11. -10, junto á prain «lc
llolafoiío. Cliavcs 110 11. .'$0, onde
liiforiim. Alusuel HOSiíOO.

(,f -16í!8) Cí

linctas. unia sala ile ficnle. Rrandc. com
i"A-iS(i casa de familia. só a pessoas (lis
tiuclas, uma saal de frente, grande, com
pensão, por no$; duià quartos de .frento,
uteiii, por 110Ç; .um cuartn com janellíti
iociii, por 90'i; tudo mobilado; pagamento
,-u'cil.laiiii. (-I331 CM'

ALUGA-SK, 
par 1305 mensaes, uma boa

casa, com duas salas, lica quarlos, cozi-
nlia, área, tanque, etc, na travessa Cruz
]/.ma n. 29 (Botafogo); ne cliavcs estão na
venda; frata-sc na avenida lüo Branco; 11.
50. 1" audar. Cl"oo C) .1

A LUGA-SK um bom quarto, com luz ele-
.CXctrica, a casal ou Euulioras dc trata-
tueuto; rua G. Cleineutc oa. HotafogO;

(l60o G) J

A LUGA-SK 11111 bom quarto ne frente, mn.
Xibíladoi com pensão im casa dc família
¦lc tratamento; na rua Ncrv Kerrclra n. 14,
próximo á praça José de Alencar, (.!.í;.yO 1K

A LUGA-SK o predio á rua Paulino I!er-
Xl.iiaii(lcs n. 41. com trea pavimentos: a
t.-rtar 110 11. -17 ila mesma rua. (4509 ")J

Ã I.UGA-SK n predio da rua Salvador Cor-
i"Vri-:i 11. qü (Leme), ocrln do 111:11; trata-se
na nic.-uia rua 11. 94, casa II. (-1627 C.l J

A LUGA-SK o 1" andai
XXrtia do Oalleto 11. 9
leja (pharmacia).

do predio da
Trata*sa na
C4O4S G) r

ALUGA-SK confortável nredio, a praia
Xiiiu Ilotafogo, próprio oara familia de Ira-
tamento; informa-sc praia de Botafogo 7>--

OHEEiSlIlHílSItW^
DESCOBERTA ASSOMBROSA!...

ÁLUCAM-SK 
casas magníficas, ua con-

fortavel Aver.iJa Iklla Vista, na rua
liupbrasla Corrêa 42, pro.ximo ao largo do
Machado; alusuel iijí; trala-se com ,o
rnearregado. (43*1 C)J

MOFE DE Ü
DE AI/BRUTO — Tíl^^fUnico infaliivcl ímlUOuL das
creanças e adultos, Annlicado com
exito em toilns as moléstias da
arvore broncliicR.—Vidro -$000.
lim todas as iiliariiiiicia.s Cr droga-
rias. Dei), Av. Mem de Síi, 115.

A LUGAM-SK s casa.- ila rua da Assum-
ir.V[..;ãu ns. 20 e 31, Ilotafogo; as chaves
c.-ião no n. 43, armazém e trata-se na
travessa do Rosário 7- C<|o8i G) J

A LUCA-SK, por 2to?, a rasa 1S3 da rua
iTUlarão ile Guaratiba. Cattete; trata-se na
rua da Alfândega 12, 1'oixoto & ç.

(4314 '•) J

A LUGA-SK, á rua Cnristovão t
/\n. 25-A. a casa I; alugue! 150Í;

ovão Colombo
J\n. 2í-A. a casa I; alugue! 150$; traia-
se :'i rua Cattete 305. (4204 (•) J

A LUGAM-SE, em caM ile familia, .dois
iÃ-miartos juntos, c 11:11 separado! da-sc
pensão, sc quizer; rua Corrêa Dutra 74. Cat*
tcle. (4039 G3 K

^iiilifllBffllIBMWWIlIlIllWllW^S
I DOIS CÁLICES DESTE PODE- B
I ROSO ANTI-AC1DO EVITAM ã
I AS MAIS CRAVES DOENÇAS |" Gtiaraiiesia 1
|[|lilllllUili«iJK:igiii!il»ll;HIIIWil!IB!*nm9l

A LUGAM-SK boa, casas 4 rua Giilina-
,^-lrãci Calpora ns. 12* e i-|8; trata so
ua mesma rui u. 120. Copacabana.

líflSti YOSSOS FilhOS das Orlaiiçiw
Hua 7 n. ia I

SAÜDE, PRAIA FORMOS/I
E

A LUí.t VSli uma bon casa, t na avenida
xXCuruso, á tua liarão dr S. !!clix 97;

(1193 D -Itrata-se na mesma rua 95.

A I.UGA-Sí', para faniilia, a boa casa «
ÍX1D2 da rua Santo Christo dos Milagres,
com pequeno quintal; preço <>*$¦ (2535 J)S

A I«ÜOA"SIÍ por 130$ mensaes a confon
Xxiavcl rasa assobradada á rua Coronti
Pedro Alves ti, ;\i.) (Praia I'*orniosa), coni
írc.s bons quartos, duas bu-s saias e mail
commodidades; as chavos estão nn armazert
cm fronte, oude se trata ua com Corrêa 'Iít*
beiro & C, á rua Primeiro tis Jfarç4
ll. 22. Teleplione 757 Noite. (3931I) S

A LUGA-SK mna boa casa á rua viscon*
j£^--.ie de Itauna n. ?(>$, coni quatro quar*
tos, duas salas, despensa, coziuba, banheiro
i* uni Rrandc quintal; as chaves ua ru:<
Senador liuwbio n. ifio; trata-se no lar»
go do Kosario 11. 32, preço. 20o?ooo.

¦ (3923D S

TTE
- airirz^vzrmsrTKZ-T * llPr" Í^TPKSCS -í .*Jil* *W4T«

iveiiicclios í>';irívi\tUlc>í.-í

ÜKfKSli uma niüça cum
t '(rnieira, ou p.ira duna

'"'••ii |,rce:.«r, llirijajHi
-o Xaiicr u. S;S, (|í>-

prain'¦.' com
á -1

I'rc(;os ba-ratisaimoa |
Balança americana sensível a i gramuin para pesagom |

ratuila d-.t nossa freguezia.

V 
LUGA-SIÍ um raasnuico quarto, em
casa de família com ou sem pensão, a (3

einprcsadOí no comaiercio ou a cavailici- g
r.,.i d.-ceiitcsi ua rua dc S. José u. 35, B5
1" andar. (4113 li» J S
\ IiUOAJI-SK commodos mobila- j y^i(los. com roíinn do cama o iicn- f'

são, u caviilliciros distinetos, casn I |g
dc tiniu i'(.'S|icito: rua Cust-i lias- |
(«S 2!L 1'i'oximo ú rna 15iacl<nclo. | B
liondcs S. Krancisco, Chile, fracas 1

(E^ociebde dos c::.5>8l3os)
A cura da cul vicio, da queda dns cabellos, da caspa, dos

cabellos brancos c das parasitas quo vivem no couro ca-
bclludo.

Com o uso dc 2 vidros obtem-so o resulttido satisfatório B

Possuímos milhares dc
suecesso de 00 annns.

VIDRO 4SOOO
•fumarias Pharmaeias e

ilados que confirmam o nosso g

:anças c de
i c iliiarlo

iuitcpcnõciilts. bem moliihtlcs, luz elcetriea c
mais commodidades, a casal ou cavalheiro;
rua Dois dc Dezembro n. 12, quasi esquina
do Flamengo. íi!HÍ_lJi _

A LUGAM SR, para famílias (ie tratamento,
i\.as casas ila rua Real Grandeza us- 33 e
41, c na Villa Montcvidéo, cnm 5 quartos,
2 ^ .Ia", dita de entrada, cozinha, copa., des-
.,,„.,, , 2 banheiros, luz electrica, quinlal.
jardim, etc.; para ver e iratar. na mesma
rua e.-iuina de S. Clemente n. 335. ar-
mazem. Cimo 1.1 j

gl A l.U.CAM-SK. cm

i
H
a
m

El

Tol. V.

¦A:
.1 t; ¦d-.' utna emp]

no alusuel, paraa c duas creanças, será tratada
l>e>*ii da rasa; ordenado rt>$. na

):'. S.t.ra Neves 11. 20 — Kslacio
(45.-1 Ul .1

~* 
LUGA-SIi o ,'" andar <la casa

I1 «,C ivdró 74

í I A l.l'..',* ' ri.-
pc:

quarto

-1618
(J 3183) TI

avenida lüo Uran-
tem tc-

Vcndc-se ins Perl
Oni-Mn Postal 11. 50

Drosanas

A liXIGAJl-SW as osplcndidns ca-
il-Mis coin cxcellonte vista nara a
liulii.i d» Uio do Janeiro, á rua da
(linlia n. <>: as cliuvcs 110 11. S;
trata-se no Banco do Minlio, 11
rua da OiiiUuula 11. 151. 

líio <1o Janeiro Bj

i|gjSiiiiBfflS«sii5igiífflB!BaaiSB3a8fflB^^^

A LUCA-SI-I A LUGA-SIÍ par 40$ um nuarto, perto
xiinar, com mobília c clectricidadi

XX:
c:\ t na

trai.vse na l*>íji nn
andar. O4-7OS

iA-SI-l tuna
liatar

ii. ¦

r-. \

<-¦ 
'-. 

...

V
>_
P

'-•'•A-S1-: de mu bom
i.vrw íi-.'i-ii.í;.us ; rua .
- ¦" t. Ipanema.

iS:\.mT,i.~

¦a e arru*
r.a Silveira

ti'
'.ccdcíudúf
dc Nuvem-
(4459 D) J

uni impreísor para íiu-
:e r.yttiídro, ua typographia á
*.* do Kio liranco n. 12.

(.1105 D) J
"¦»-SK di uma meiiúia
'A\\--r~. para çcrvjços 1

1 ííeV.Íu; á. rua do Sfena*

ite l-J

(4S11
• . (. 1 .

C) J
SA-SE de
.; li.-.tar .

tralj.ilhadores pw.i e-:-
¦ vt;;; S. Christovã'5 n.

<43;2 11) lt

A LUGA-SU o
U>.,\: S. 1.COP0
tão no n. íí\j
retida 10O.

exccMcntc rre.ii-a ila rua
lo u. 161; as chaves ls-

: trata-se na rua do Itt-
(1406 li) 1

A LUGAJ
Acoai qu

LUCAM-SIi uma Ha
juatrn janeUas di

•ala e gal-.netc
¦frente c acova

if-açi-.i, liiuprios para cs.-rlptorio ou con-
s-.iltovio; na rua da Canaca 11. -'--. i". an-
dar; tr.ita.se na leia. C.itSSl-.i .1

\LUGVSK uma vini.ne. na r.-.ra l.'art
Áje Ia Mui'.. Kua (Ia Asm:::'"!.'.'! ii. tio.

(.14So El .1

\ I.UGA-SE irai porá.
Xido Kiachuelo ,U7. (li^iK) S

A LUGAM-SU. c
Xlbuns aiiciiiifis
u. ir--, i" andar,

tle senhora ?i>.
:a General Car.iaia
a de trattr.ento.

(1Í3= E) J

\ LUGA-SE, por -n5 um quarto de freu-
• XVie mobilado, p"ar s-jltcire; avcniila Kio
! liranco n. r. 2" andar. (asou I.i .1

\. Ll-i.A-MC um excellente escriptorio;;
'"V.-iIiií.'11-.-I limito módico; rua ile S5.> l'v
«o 2.\i. (tr,i:ti 1-;) jf

A J.UGA-SK um quarto mobilado, com totío
Xao cojiíorto, a cavalheiro' »le tratamento;
uienida l'a.-sos 40, sobrado, casa dc íamilia.

(|I.Q! Mi II

j, LUCAM-SE uma ma-.-nifioa saia de tren-
Â"Atü e uni qaarto. completamente íiitlepcn-
dent**. cem t!cctríciu:i'.!e e todo o confurto.
com ou sein Densão. com ou s^m ui&btlia. c:n
Lii-ii Ue eastil se:n ülhos; rua da I.npa 62.

(aroí 1') K

A LUGA-SE 11:11 sobrado, nor 1411S. na rua
XXGcnernI Câmara n. 1S0; as cliavcs estão
no bolcquim, de fronte; irata-se telephone
i,:3, Nofte. (469S E) M

A LUGAM-SK dois bons quartos, o se-
XA-nlicra só ou a casal sem filhos, com
ou sem. pensão; na r::a dos Andrada*. 91,
1° .-.«'lar. (4aS3 E) I

1>
.foür
B. F.

" A-Sl, de uma menina com i.|-¦• mau ou menos, pira serviços ALUGAM-SE dois m::rto:--. e:a easa dc
os, na rua listado ile S.i r. j», 1 Xlfamilia, scmlo um dr frente c precisa-se

Ú-,2<: ].)) II J.; um companheiro, á rua HOEp-.cio 51..(:").
(15.12 1.) R;-\ St-1 ce i?n: official

ÍEolina MÍcM*"''0 "'"""'
C. llt

üe
» n. S.6 Kio Ar.

(r

l.:.rl c!- jrua Ca*

;. Vi'." I '•
LUG \-Sil o espie

Vxtii
A i.i-c \-?i;

üoi.la Gont
idido sabradfl (Ia ave-

n. :-!, «rtuinn di
(i;o--i|) J

c LUCA-SE a loja da t-avessa D. Manoel
X&.35. própria para nuaioncr netjocic; trata--K- ;\ rna Píiarout 12, refinação.

A Ll'CA;SII uma n-.aguiíic.n sala para es-
-a V;-riiitú:ío, 110 :ü andar do predio novo
Oo lir^o de S. Trincisco ie Paula u. 4-1.

(1407 '•-' ¦'
A LUGA-SK a a\$r. n. fíi da rua Dr. Paulo

U\e,c Eronlin (antigo Morm do Scna.lo);
as-cliavcs rafic r.a mesma da; io ás 5 lioras•:.i 1a:-le. (.-.(,(.-, II' H

sccllcnte pala, ram tri
k-^ue 

"e"l::":""iliiriea;' 
na" Vua' Noiã;" 13T1; I AMCadali' ile frente. ir..-|.ila..!a. a moços d-J -CVmar. com mobilia c clcclrieiilade. cm

eiii frente ao Tlieatro Plicnix. CiaisE) JI commercio, eu casal sem filhos, de irata- casa dc família francczaj ua rua Lorreii
nm casa de pequena família; na Unira ;3. . -. .. 1

:1o 0;. (l<i"5 !¦) M

\ Ll GA-SK unia ensa 1111 rna Hcul
^.(irniiilcza 11. "'A. ''"in lí nuartos'i salas c mais (li-iu-iiilciicias, luz
clc( ti-ica, dc. Trala-sc 110 linilCO
dn Minlio :i rna dn ynltandn 151.

A LUGA-SE d leia <! 1 predio da praça
ul~Vi.i.i Kcpuhlica n._93. própria para fa-
milia; os chaves estão no sobrado e tra-
ta-se na avenida Híj Iíranco ti. 50, i°
audar. (6a»l O J

A LUGA-SE por 8<-$ a laia da rua de
¦XiSaiit'Aima. 11. =1^', perto da rt:a Treí
Caneca; trata-se na tua da Alfândega ta.
Pvi.\OtO Í! I". tfl5 E) J

A LUGAM-SE hons qltartos a rj? c 30S,
Jr\c raiaacs soHeiros c rasaes st:u ii-'tiL-s; ua rua ÜarÚo dc S. Felix 20:.

(42S6 Hi S

minto.
rua do Iliacnu

¦;iü;T;[5í.!i5i;ia;.íg;;;.iE,;:i^;
A LUGA-SE, rc- i.i;?. uma boa casa, na

XXVilIa 1'alaeio, Silveira Martins 72-V;
trata-se na rua llospicio 144 :" andar.

(4260 G) S
pBijaeBiMaiBH

PARA O ESTÔMAGO E IX- m 
TESTIXOSE- VM REMÉDIO m "J - 

nAS,, 1)ma bM casa Mr ,„s
SUM EGUAL ã ÜVilh Jacylò, Pedro Américo 84-Vi trata

A IA (;A-SM nina casa íi rua l'ity-
(4-36 Cj 1 I -tisaitdu' 103. As cliavcs á rua

Slarouüz ilo Abrantes n. 2<). Tra-
Ia-se nn linnco do MiullO, á rua da
Quitanda n, 151.

A LUCAM-SK um quarto e saleta, e:n
-tXcasa dc familia; na rua Visconde dn
Itauna 201.  (.toga 1) .1

4 'T,UG.'VS15 z casa da rtta S. r^eopoldn
X3l3S4, com 2 grandes salas, 2 nuartos, etc.;
trala-sc na mesma, das Ü da manhã ás 3 da
taide. (-iua 1) K

ALUGA-SE uma c.-.sa nova e limpa.
Apara familia, a rua João Caetano 37.
.para ver e tralar das n ás 3 lioras da
larde. ns cliavcs n.-i venda. (4231I) J

ALUGA-SE 
•

iniipo'yto n
o iprcdio da rua Iienedicto

as chaves c.-lão no n. .(i c tiata-.-c na
casa d^ frutas; na avenida Kiu Uranca
n. 04, com N. Carmo. (422-3 I) .f

,t LUCA-SIÍ, por jfvcco barato, hoa casa,
^".V-.-.^ni dois nuartos, (h:::* talai c hom qui.
tal; na rua Cardoso Mirinho, Praia Formo*
en; informa-sc na mesma rna Cardoso Mari*
11I10 11. 7, escriptúrio. (441") lli

,4 I.UCA-SI', o çrandc^Drcdii. complctamcn.
^Xtc novo, da rua da Oambtia i.i". lendo es-
paçoso armazém, pruprío nar* utial(|Uer ne*
Kocio c optimo sobrado cem 7 commndos; -i
cata eslá aberta; trat:i-sc na rna S. Insé 2C1

(.125S D S

A LUCA-SE -por 7(.f o predio com grau-
xVde Rirão c bastante a^ua da travess.1
do Pinheiro 11. 16, com dois qnartos, d*.:a>
sa'a?. eozinlia. pia, etc. HiS/1) .1

na

Gimranesia || rua d; llospicio ua

BI
B
ES

¦' rr—~ ¦",_,.,"?. i A LUGA-SE a casa da rua liarão de Cua-
IfflgiSHfâHSBSSB IBMKiaPliliatIBMaBBij.Aratiba u. ia3; ns chaves estão no I.H,trata-se na rua do Ko-

i os trs. Teíxeinii Ror-
(4.376 G) R

1» onda
(42O1 G)

A LUGA-SK uma sala dc frento para c;-
-ÍXcriptorio de rpialqncr profissão; trala-se ,
na mesma easa, rua dos Inválidos n. 53. i
iu andar. C-í:.ííí K) K

4 Ltr(ÍA-Sl; para consultório medico, uma
iÃsala c um-quarto; na rua Scíc de Sc-
lembro n. ui. sobrado. (4113 K) J

V LU
jt\dio

a-si: o prciVo da rua da I -ai.-.-
.?, com sair.es dc vbita e

:o quartos, copa eozinlia, quiir.tal. illuminado a elcclriciJade, cte. pro-
prio para fainilb( de tratamento; trata-se
ua r'.;.i do Kosario n. 120, sobrado.

(4:33 ii) t;

TJRECISA-SE de um quarto eni

GÂHETE, LARANJEIRA
BOTAFOGO E GÁVEA

s i.UCA-Sü uma ci-.a nova. com dois
fSquartos urandes e um tcotieno. ralas,
ii-htatlaçõcs clectricas, lavatorios fneâo a
c-- ou leulia, por 100$, 'i rua m .!•: Imcrei-
rou. 56. perto da Voluntários; trata-se na
rua -Sete de Setembro 116. das 4 as s-

(.;:ol l.)

'A
Marciana n. 5
eleclrica, Rar.,

duai salas, Ires quartos.
(4.1=3 C.) R

JL fcmiiia decente, para. um rapai .'.¦'•'- IA LUGAM-SE salas nara cavalheiros d:..-
t-.r-e:::-. eer.tro ila cidade, até :•,$. Cart: tl A-tinctCs: rua di Catiete o;, sobrado.
- W. M., certa redacção. (3V1S <-• (;;í" ''' 1

na mesrr.:* rua e
sario n. tu, co
ses _K_C.

A LUGA-SE a casa da rua General Me-i-
xi.na Barreto n. u. com dois quartos,
c todas as coaimodidades pata .pequena fa-
milia. (4:21 C)M

^4 LUCA-SK a
Xras 11. .15,1,

c.-.sa di rua das Laranjei*
com bcas accommodações

rn faxília dc tratamento; M chave? c>
tão 11a mesma rua n. 410 c traia-se na rua
do Ouvidor B\ com Osório. (4323 G)ll

A LCC.A-SK uma sala de frente, com 2
-rViancl!.';s para casal ou senhora séria;
trala-se tu rua Alice n. id. Laranjtiras.
Pic;o. d.?. (I4-12 G) J

A I.UGAM-SU. próximo dos banhos dc nar,
XXconfortaveis aposentos de írente. com ou
?em- rrv.são; r'.ia Silveira Martins 140.

(3634 G) Ml

A LOGA-SE uma casn na vua Lco-
xViioldd 11. 1-1 (avenida), roni 2
nuartos, li salas, illuminação ele-
ctrica. etc. 1'rcço 658000; cliuvcs
c mais informações no n. 1G; tra-
ta-sc no Ranço ilo Minho, ú i-ua
da Ouitanda n. 151.

A IiUGA-SE o espaçoso armazém
^Uj'i rua do S. Christovão n. 1-tO,
coin dependências para íamilia!
as chaves no mndeirelro ao lado.
Trata-se uo Banco do Minho, á
rua da Quitanda n. 151.

A LUGAM-SE as casas acaliadas
-cVde construir da rua Barão de
Mcsdiiilii ns. t)23 o 924. As cha-
ves encontram-so nns mesrans;
trata-se no llanco do Minho, á rua
d» Quitanda n. 151.

A f,tTGA~SK. nor iooí. o nredio i raa l1"
JÈXXabuco de Freitas ioo; rata-sc na Com-
panhia de Administração Garantida; Quita,
da 63.  (.vc.-.i Jt

K LUGA-SE, por Q..S, o prodio á Iravci
/.lilJ:-. Araujo 6o, com 2 quartos, 2 ertlati,
quintal e mais dependem ias luz electrica.
gaz, etc; o predio acha-se aberto todo C
dia; trala-Fc na Companhia dc Administra-
çüo Garantida, á rua da Quitanda 68.

11 1

ALUGA-SE 
uma casa, com quatro quar-to3, duas salas, duas coziulias, prande

quintal, com um ccmmodo para creados ou
earal, com entrada independente, clrctrici-
dade, ferrada e pintada de novo; á rua
Maria Angélica 33; trata-se á rua Conde
de Irr.ji ij), ou General Cararra .179.

(ar-i Gl Ií

A LUGAM-SE. ua rua General redra, n
il_nredios ns. 11---I. par 10$; i.i---\I, o1?'
-i,S, e 134. por 110S: trala-se rr. l.oaipanml
do Administração Garantida, piiilawh 

68-
(3009 I) K

A LUGA-SE o paviiiicnlo terreo •!-• pre-
r\'!;o á rua do ).ivr:ia:lu'.a n.. "".¦: co;n
c.vcc!!cnlc3 cor.iiuados iwra f--.n.i...... •¦¦•_-
e forrado, con: mslallac.o c.í.-.i.-a. cie.,
etc..! tratase na nu. nos A:, ,-a,..,, ... . 

^chape::;:::. ....._

A LUCA-SK. per .i:-5. una casinha, coar
ijudois nuartos. duas n.i.s coailu >; ter.
raço, com bastante i-vw rua t-..rlo3 Oonies
n." <-r, Morro do Pinto. vir" '.''_-

A I UGA-SM n scl.rado do predio sito S
xj-rua de S. Chrislovão n. S (para pcauena
familia); trata-se na loja. (i.-^i 1) It

a easa n. o da raa
1 Fríi Caneca, com

.-.sua «tn
'• (4541 I)J

A LUGA-SE. por
Xl-do Paraíso, prr.:
sele pt-;as espaçosas, quinta

: A. 'Mb
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CORREIO DA MANHA W. <|iiMta-feira, 25 dc Maio dc 1918.

Madeiras e Materiaes
A.. Costa Araujo

RUA TREZE DE MAIO, 36
Telephone Central 3339

Especialidade cm madeiras, serrada» c apparolliadas para marceneiro!, carpiiitei-
roi e para construcçõcs,

Cirandes stoclt. «le toras «le Peroba, Cedro, Vinliaticn, Gonçalo «Alves, G11ar.-1.1ux
das demais madeiras «ic lei nacionaes. Pinhos de Rina, Sueco (brenco e vermelho),
Americano c «lo Paraná Taboados de todas as qualidades. Cimento. Cal (le Lano
Frio. de Pedra «: «Marisco; Tüolos, Telhas, I.ailrilhos, Zinco nara cuhcrtura e todos
os demais nmtcTJnes c artigos .para construetores. Miicoiiiinendas aviadas com proni-
ptid&o e r-elo-i preços itlãis vantajosos.

A I.UGÁ-SÜ, por ço$, a ca:;a II á rua
X.VSanlo Christo 228. cem grande quintal.

(43P8 I) J

CATUMBY, ESTACIO
E RIO COMPRIDO

\LUGA-SE, 
por ji$, uma casa, em con-

dições hygicnicaa, com dois quartos, duas
•ala?, cozinba, pin, tanque, etc.; a cliavc está
na rua Itapirú u. 90. ermazera, c lrata-se
ii.» mesma rua n. 35ÓI Uon J) J

A I.UGA-SE a casa i rua Machado Coe-
¦ZJUIio n. 168. (4266 J) K

A I.UGA-SE em cosa de fimilia, á rua
-f-LAristidcs Lobo n. S37, niugnificos com-
modos ;i casaes sem filhos, cavalheiros ou
•enhora» de tratamento e hons costumes; á
rua é servida por ('-versas liiilias de bondes
de com réis c a c.iãa, além de ter muito lim*
pa, dispõe de uni grande terreno próprio para
recreio dos seus moradores-- trata-se «n
mesma com o sr, Oliveira. J

ALUGAM-SE 
pequenas moradias de portas

c janellas com sala, quarto e cozinha, na
rua Colina, a6. Estacio de *-á. (2S43 J) J

ALUGA-SE 
tuna pequena caia, pira

pequena familia, lugar muito saudável
r muita, largueza; travesva do, Navarro 25,
«ntijo; iuforma-sc na rua Itapirú «jo, vcuda.

A LUCAM-SE «luas boas casas, uma na
jCi-travcssa Marictta .1.1, Catumby; as riiavcs
no *tH; outra na rua Tlteopliilo Oltoni 202,
trata-sc na rua de S. Pedro, une ustão as
ehiivcs, 110 n. 188. <-|i57 J) R

A LUGA-SÊ o casa da rua Dr. Pessoa de
jtXBarros 32; as chaves estão 110 11. 30, c
«f-.ta.-e na rua ilo Rosário 84. (4164 J)R

ALUGA-SE, 
em casa «lc familia, á rua

lladduel* Lobo 11, 417, uma sala de
frenlo c dois, quarlos Krandes, bem mobi-
lados-, cozinha .1 mineira. (3549 K) R

A LUGAM-SE, á rua Haddock Lobo 42=,
Xla cavallieirus dc tratamento, optitnos npo-
sentos, com ou sem pensão; dá-so comida
a domicilio. ((2537 K) tí

A 
LUGAM-SIÍ dois comniodos « moços do
commercio ou a um casal sem filhos;

na rua Aristides Lobo 128. (4275K) o

ALUGA-SE 
umn confortável casa, com

todas as accomnioda.õcs para familia de
tratamento, na ma Visconde lüguoiredo 44;
trata-se cm Haddock Lobo 37« Ui<>7 W«

CONSTIPAÇÃO
Tomo PEITORAL MARINHO

R11.1 Sete <lo Setembro 180

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Maria .".ma-

lia n. 24; a cliavc. por favor, no n. 24;
bonde dc UruKuay; trata-se na rna S. cios
Passos 76. (,|aspK)J

ALUGA-SE 
a casa n. j;i da rua Bello de

S. Mo. (4246 L) J

ALUGA-SE. para pequena família, uma
pequena e boa casa, poi preço commodo,

toin abundância *d'agtia{ na rua da Liberda»
dc, em S. Christovão; ns cliaves estão no
n. 22 da mesma rua, onde oe trata; bondes
de Jocrey-Club. (4362 L) R

ALUGA1SE 
optima casa, á rua Costa Lobo

12: ver c tratar, ciu Jockey-Club 339.
(4385 L) J

ALUGAM-SE 
duas casa» da Villa Itama-

raty; rua Visconde de Itamaraty 72.
Aluguel go$ooo. (3189 L) J

A LUGA-SE o predio n. 46, ii rua Coronel
irXCabrita, S. Christovão, cm logar alto,
livre de enchentes, tendo banheiro, varanda,
üiectricidadc, etc, próprio para pequena ía«
milia; cliaves na praça Argentina 32, no lado
linha S. Januário. (412; L) M

A LUGAM-SE ninito em conta as-t^casas lis. 02 e 96, <la ruu Josó
Vicente- (Audurahy). As chaves
na venda ao lado n. 92-A. Truta-
bo na Avenida Central 128, sob.

(J 4004) li

ALUGA-SE, por 7 .$, o predio i rua Ba-
.riu) de Bom Retiro iso-A-I; trata-se

r.o Companhia de Administração Garantida,
Quitanda 68. (300.8) R

ARRENDA-SIE 
o predio d rua São

Christovão n, 198, inteiramente no-
vo, situado em esquina, a poucos metroe
da praça da Bandeira, próprio para- ne-
kocío, com excellente sobrado para .fami-
lia. Trata -se na Companhia de Adipinis-
tração Garantida; Quitanda n. 68.

(3014 S) J

Corrimentos
curam-se em 3 dias cotq

Injecção Marinho
liua 7 de Setembro, I8G

A!LUG«\-SE 
uma bou casa á rua GAieral

Brucc n. 296, para pequena familia dc
tratamento, com grande quiutal o jardim.
Aluguel commodo; trata-se na rua do Uqs*
picio 75. 6%)

ALUGA-SE 
por 200I mensaes a excellen-

te casa da rua 1-ernandes n. 40, es.
cflilna da rua Martins Lage. em frente a
'estaição do Engenho Novo, tendo cinco
oplimos dormitórios, vastas, salas, grande
banheiro, varanda, luz electrica e grande
chácara. Pôde ser vista a qualquer hora e
trata-se na rua da Misericórdia n. 45, loja
e ferragens. U440i) J

ALUGA-SE, 
cm Bomsuccesso. uma casa,

com 3 quartos e calas, cozinha, banheiro,
W.-C, 2 minutos desviada da estação, com
jardim e quintal; alugue! 50$; trata-se na
estação, com o sr. Gabriel do Nascimento,
cliarutoiro. (4212 M) J

ALUGA-SE 
um bom chalet, a rua Moiitcb

ro da Luz 03. Encantado. (4409 M) J

ALUGA-SE. 
om casa de pequena família,

um bom quarto; na rua Boa Vista n. 37,
E. de Hiachuelo. (4433 __) =

ALUGA-SE 
a casa da rua D. Alice 38.

E. do Rocha; as chaves ao lado; trata-
sc 1'clix da Cunha 34« (4331 M) R

ALUGA-SE, 
por 60$, ou vende-se por

3:600$, o chalet da rua Elias da Silva
147 Piedade; trata-se á rua Ernestina 41,
Mcj-cr. Boca do Matto. (4346 M)R

ALUGAM-SE 
casas de 45* * <->sí, c?.m.

todo o conforto, bondes dc cem reis,
trata-se com Alberto Rocha, ,4 rua Cândido
llenicio n. 50-S -Jac-ircpagua. (3299-'» _

ALUGA-SE 
uma casa com duas silas,

dois quartos, elcctricidade. Aluguel,
61$; ua rua D. -Maria lí. 160; trata-se
110 11. ios, Piedade, das 12 as 14 horas.

(3929 M) b

Araa^Duquc 
""Estrada .Meyer; as chaves

(4271 M) bestão no 114.

A LUGA-SE, nor 100$, mini cnsn
¦ílipiira negocio o pequena fnini-
lia: na rua Huriio do Bom Retiro
11. 390: trata-se na travessa Her-
menearda 44, Meyer. (J 4187 )M

A LUGAM-SE prédios com 2. 3 c 4 quar-
Atos, alguns com electricidade, bondes na
porta e todos perto da Estrada de l-erro,
grandes quinlaes cercados; para ver e tratar,
na rua Assis Carneiro 139, piedade.

(4178 M) K

ALUGAM-SE 
bons commodos ti pessens

decentes; na rua das Dores n. 17. Io-
dos os Santos. (4002 M) J

Popque nâo visita Vm E*a a nossa casa ?¦•*¦
Temos muito prazer de lhe mostrar

O lindo sortimento de Moveis, que vendemos
A prestações, e assim poderá Va. Ex1. Mobiliar

.. ..Sua Casa com gosto e grande economia.
RUA DA ALFÂNDEGA N. in. ?????????????? MARTINS MALHEIRO & C.

ALUGAM-SE 
bellissimo" comniodos, na

respeitável casa da rua Haddock Lobo
36. desde a st n 4*vS, (___ __) ¦]

ALUCA-iSE. 
por 111S. n casa VIII da rua

Affonso Teima 80; cbav.s no Armazém
da esquina, e trata-se n«i rua Senador lt.11-
zebio 118. U.l6i H) R

A LUCA-SE. por 100., o preilio á rua
-ÍTUlarroso 16-II; tratu-se na Companhia
Administração Garantida. Quilanda 68.

(3010) R

COMPANHIA PREDIAL "AMERICA DO SUL"
10 — RUA DA

Conlracta construo.ões de predios.
«cantados (Tabcllas M«, J. e G.) e
prompto pagamento, nesta capital, Ni
Pirahy.

Em ia rnezea construiu ao predios,
Tem em construecâo mais 4 predios
ctos firmados, neitc mez. para mais

Vende á vifti, ou tm prestaçScs,
Matto (.Meyer).

Proipectoi e informacõei nt s6de,

CARIOCA — IC
a prestações, mediante 10 a 40 "1°
sem adeantaménto (Tabeliã H«), ou a
ctheroy, Campos Petropolis e Barra do

a prestflç8es, no valor de i7n:zoo$ooo.
no valor de É3:ioo$ooo e novos contra-
24 ;ooo$ooo.
vários lotes de terreno na Bocca do

com a
A DIRECTORIA.

A 1.1JGA-SE uma boa cnsa na run
t/V v.scondo d« Sapucnhy 341,
perto da Avenida Salvador ile Sá;
..riitn-se nu run do Rosário 60.

(4330 J) R

A 
LUGA-SK, por oo$, unia casa com 2 sa-
ias, 2 quartos, quintal, etc; forrada 'le

novo; as cliaves na nadar.f, da rua dc Ca-
luniby; & rua João Ventura n. 7; trata-so
ti rua da Assembléa 40 soh. (4431 J) J

ALUGA-SE 
o predio. «uiasi novo, na rua

S. Carlos 20, perto da rua Estacio de
Sá. com 2 andares, próprios para 2 familias,
com 2 salas 3 quartos cozinha o mais per-
tences cada mn; as chaves na quitanda, em
frente; para traiar, rua da Assembléa .2;
preço commodo. (-1502 J) )

A 
l.UGA-SE um commodo e uma senhora
=íi que trabalhe fórat cm easa de um

casal de respeito, sem filhos; na rua Mn-
chado Coelho u. 130. sobrado, Í4.175J) R

ALUGA-SE 
a easa n. 63 da rua Salgado

Zcnha, por 27,1$; c recuada, tem jardim
ao lado c á frenlo. ',. quartos sala de ba-
nho, pavimento superior, 2 salas, todas
as mais dependências c bom quintal; com-
pletamento limpa; chave., e informações, i
Conde Bomfim 211 (nnn.ucnO. (4226 K

A LUCA-SE cm casa de 11111 casal, a 11111
¦cSUiitro de tratamento, um cuccllenfc coin-
modo mobilado 011 não, com pensão; para
informar na rua Desembargador lsidro 75
com o sr, Míillieiros. (-1505 K) J

A LUGA-SE o predio á rua Viilparatso n,
Xlstí, Condo de Moiníiin, com «luas salas,
Ires n^-ir-os, banheiro c mais deiiciidçnciaSi
gaz e electricidade; as chaves eslão, por cs-
pcclal favor, no ti. 30, t trata-sc lia rua
Junqueira Freire 45. (iiS^ K) lt

A LUGA-SK, por 130$, c predio S rua As-
Xlsii Bueno 45i lrala-sc na Companliia
dj Ailnilnistraçfio Garantida. Quitanda 68.

(.1007) J

CASA SEGURA
Fabrica de malas e olrjoctos fie vi me

O maior sorlimento c os menores preços do mercado

MOVEIS
OÍeados

de vime e
tapeçaria

para cima e baixo
do meza, para
forrar silas o

prateleiras

JOGOS
Patins

Hnletas, Jaburus,
Mascoltos, Xadrez
Dominós,Lotos.
Damas, etc., ole

Foot bullso mais
artigos para sport

SEGURA CAMPOS & C — 84 Ruj S3t3 de Setembro 84
nemotto grátis para o intotiof o catalogo geral illustracl.) a qttom

raiiulsitar.

UM SENHOR
Que eleve «tacado por uma forle

tuberculose e de extrema gíavidade, of-
ferece-se para indicar gratuitamente a
todos que soffrem de enfermidades res-
piratorias, nssim como tosses, bronchi-
tes, tosse convulia, astlima. tuberculose,
pneumonia, etc., um remédio <iue o
curou completamente. Esta indicação
para o bem da humanidade, é conse-
quencia dc um voto, Dirigir-se por car-
Ia ao sr. Eugênio Avellar, Caixa do
Correio 1.682.

ALUGAM-SE quartos jia rua Ilonifiiu11. «)8; tem muita atua e muito terre-110. n eo?, 23$, 30$ c 35f. (3810 L) J
A IiUGAM-SE as cnsns dn rua

á3tl). Maria TKAlilein (.nninlsta),
transversal ú rua Pereira Nunes,
«ovas, com dois nuartos, duas
salas, cozinha, banheiro e ttiiuiiio
do lavnireni, todos os coiiimoiltis
illuniiiiiiilos 11 luz electrica. As
cliaves uo local. Trata-se na rua
Gonçalves Dias Iti, nroxinio da
cidade, it poucos passos dos bou-
des de Aldeia Cam pista, cuja iias-
saiicm em duas seceões 6 tle 200
róis. Aliiiíiieis lOOiü e 90$000. I,

ALUGA-SE 
uma boa casa pnra familia

dc trtaamenlo, eon^ seis quartos, c duas
salas; ua rua de S. Erancisco Xavier 753.

.(.I7--S D K

ALUGA-SE 
por 112$ a casa assobradada

da rua Cornelio n. 64, em S. Christo-
vão, tendo tres «íuartos, duas salas., bom
quintal, jardim na frente, illuminação; clc-
ctriea e mais dopcn deu cias. A rua e bem
calçada c o loxar não enche. As chaves
estão no n. 57 da nicsiiia rua c trata-sc
ua rua Coronel Carneiro dc Compôs n. 3;,
em S. Januário. (4377 L) R

ALUGA-SE 
por

Mend
So$ a casa «l.l rua Dr.

ide. Tavares u. 13 (Villa Isabel):
o chova está no 5. (4=57 1.) J

ALUGA-SECo:
boa casa da rua Dr. Archias

Cordeiro 11. 480, f. os Santos, eom 2
boas salas, 2 quartos, bom quintal; trata-se
no n. 478, onde estão as chaves, das O as
10 111. (4341 1.1) 1-.

A LUGA-SE a casa da rua 17 dc l-evcrei-
.fl.ro 11, 11, com 2 salas, 2 quartos, cozinha,
abundância d'at:ua e «raiide quintal, a to
m.nutos da estação dc llo.iisiicc.sso; aluguel
4«3; chaves 110 n. g da mesma rua

;-.-, -_.-• _(4335 M) R

ALUGÁtSE 
unia boa casa com porão ha-

bitavél todo reformado de novo, lur
electrica. bondes á porta e trem, iirandc
terreno; na rua Archias Cordeiro n. .11;
tratá-sc' 11a rua do Ouvidor n. 17C. Io aii-
dar. (3970 M)b

ALUGAM-SE 
duas portas próprias para

pequeno ncROCÍOi o um tiuarto, áren,
tanque, etc; para ver e tratar na rua dc
Santa Luiza u. 89, Maracanã. (2763ÍOJ

A -M.TiA-S!'" uãia casa pcqueiia, pur 50$;
jCVna rua r(opes Souza n. 14 ,S. Christovão.

ALUGA-Sl?, 
nara faniihn, a bor

,19 da rua José Clemente, cm S. Christo-
vio, logar muito saudável; preç

(-'5
1 os?,
ili J.) S

A LUGA-SE,. para tam .. dc tratamento)
esplendida casa n. rr,; da rua Man/

Barros, com magnificoa aposentos; preço
3.000. (2533 I,) S

A r.UÇiA*SK, barato, a boa casa "• 71 da
XXladcira João üomcni, com um magnifico
terrciiü; a chave cs:á »io n, 65; preço 1.12$,

_____ ' {2533 l.) S
A LUCA-Sl'., para familia. a boa casa n.

XJ.47 da rua Josc Clemente, cm S. Christo-
vão, logar muito saudável; preço i30$oooI

(.'335 1.) S

ALUGAJM-Sl'1 
boas casas novas, na mu-

derna e hygieníca Villa Kuçenic, á rua
Mariz c Barros u. 259, própria» para fa-
milia... (25.-6 lv) S

A LUCA-SE.
XV10 da rua
cidade; preço 160$.

para familia,
do Mattoso, a

a boa casa n.
15 minutos da

(2336 D S

A IiUGAiM-SB o.s predios dn rua
¦fiJVictor Meirelles ns. G7 o 6».
pintados de uovo, comniodos nara
familia regular, luz electrica, jar-
dim o unindo nuintal: cliuvcs no
mesmo; tratar telep. Ü550, Cent.

(S S0í.*j) li

ALUGA-SE 
um quarto com janella, cm

'.oKor socegado, a pessoas que traba-
tliein fora; na trovcü.i Santos Rodrigues
n. o (Maia I/accrda, lístacio); trata-ac ate
i'19 ?. horas*. (J)

\LUGA-SE 
«i casa 11. i i'.a Villa Jlana,

sita ó rua Gonçalves n. 40-A. com 2
mias. 2 quartos área coberta cozinha, quin-
tu'„ installação electrica, uor Suj: as chaves
ria casa 11. 4. - (-1=63 J) fa

LUGA-SE por 13-í o sohrado, da rua
Ilapiru' tjo-A; aberto das 10 as 2.

(4.195 J) J
A'

\LUGA-SE 
por 110$.

Aristides Lobo uí-III. e por
predio A rua

. . e por 150$, o
Duxlio á mesma rua 11. 14G.IV; trata-se* na
Companhia de Administração Garantida, Qm-
•anda 68. P

, LUGAiSE a casa 11. 1-8 <h rua Iknc-
Xi-dicto lfypolilo; a chave osti no armazcm
da esquina, (-i;U J) M

AiLUCA-SIv o confortável «predio para fa-
.milia, n. S37 da rua Conde de lloiiiliin.

(4538 K) J
,4 LUGA-SE, por 260$, o prclio ;'t rua Ser-

XXgipe 31; traia.se na Companhia ilo Ad-
miuistração Garantida. Quitanda 6S,

(301!) lt

,?. I.UGA-SE, por SoS. o predio á rua Te-
-A"Í.]icnle Couta iq*;; trata-se na Companhia
dc Administração Garantida, Ouitnnda 6H.

(3012 K)

ALUGA-Sív a confortável casa da tra*
-flLvcssa de S. Salvador 11. 5.1. com seis
bona nuartos, treâ salní. banheiros, etc
Icforma*so na rua 'Iladdocli T.obo n. .ioj.

(465*1 K) J
A LUGAM-SE os predios novos, de sobra-

XVdu, com magníficas dormitórios, no pro-
longamento da rua Maiíz e Barros 517 o 523,
fim da rua Barão de Amazonas; trata-se no
514 onde estão a3 chave.-. Ctó-9 K) J

A Cura da Paralysia
pclo Magnetismo pessoal de D Monte-
ro. Chamados á travessa dc S. Fr;in-
cisco 11, 32. (& 3121)

A LUGA-SE a casa n. ot da rua Ve-
-íi-rclra de Siqueira, com quatro bons
quartos, duos salas, copa, banheiro, cozi-
nha etc, luz eleclrica, reformada, de no-
vo bondes de cem réis dc S. l-Yauciseo
Xavier, por 16-$ mensaes; as cliaves es*
tão na mesma rua u. 93» casa VJI c (ra-
ta-sc na rua do Ouvidor 11. i.js, casa Dc-
vilacqua, com o sr. Mario. (4115L) J

ALUGA-SE 
a casa n. .17 da rua dos Ar-

ti.stas. com tres quartos, duas salas,
cozinha, despensa, auintal c jardim na
freute. As chaves por favor no tt. 5' „e
para tratar iu r:ia Uodrigo Silva ;:. 20.

(41--Q I.) I

A LUGA-SE por po$, na Villa Marina,
ÁVá rua Uruguay n. 104, uma casa nova,
com duas boas Falas, dois grandes quartos,
esplendido quinta! c luz electrica; as cha-
vcs na mesma villa, casa IV. (4143L) K

H VIAS RESPIRATÓRIAS H

B Pastilhas Í'ÂLOâ Ef

^^a em iodas as Pharmacias e Drogarias I 1

ÊÊfÊg FERREIRA NEWKAMV O O* fflÊÊk

A todos ós quo snf-
frem du qualquer «no-
lestla esta sociedade
enviará, livro de qual.
quer retvlbuly&o, os

•, H." meios ile curar-se. EN-
, om carta fechada—nome,morada, symptomas ou

manifestai-òe*. da moléstia —e sello para a resposta, que roooberaó na
volui do Correio, Cartas aoi INVISÍVEIS—Caixa Correio 11-.3.

sa.1. F*
V1EM PELO CORREIO

A 
LUGA-Slí por iCoí Rrande
.quatro salas, cinco quartos e

jiendencia3, osua, elcctricidade-
na rua Leopoldo ?(>2. (.

:a?a com
mais dc-

il,) E

i LUGAM-SE, á rua Dr. Carmo Netto,
J.A.O-, predios ns. ijS e 140, por So$;
11, -'ii, loja, uor i.j«.S. e 11. .'iS.A, sobrado;
por ino$j trata-se ua Companhia de Admi-
nistração Garantida; Quitanda 68. (j-iotJ)K

i l.lH.ASl-. a casa, nropria para negocio
J\e moradia de lamilia, tendo installação
olcctrica e gaz, sita á rua 1'Vci Caneca -t-,-;
ir.-.ia-íe na mesma, das 8 ás U horas, rom o
propiio. (4'i|o J) K

VI.UGAM-SE 
dias boas casinhas asso-

bradadas com dois quartos, dtia.*-. falas,
cozinha, quint.il e todas as comtnodidades
por ioi$, c outra por 9t$; as chaves ni
1:1.1 11. 1'eliciana 179. açoustie. CnJ5jj) J

A LUGA-SE um bom auarto. em cisa «le
xi familia, a rapa; solteiro, na rua ,!.i Luz
.)«'. Hio Cumnridu. (466jj) lt

4 LUGA-SE a casa da rua Peroir.i dc Al-
-»l''.iiiJa 3, próximo á rua Uarão .It Mia:
tr.-.ta sc ua rua Ja «Mattoso 96. (4613 J) J

A I.UGA-SK um optimo aposento, com ou
Xjlscui pensão, com ou stm mobilia; á rua
¦Mí-ltoáj .*-,"1 próximo á Haddock Lobo,

(4576 K) E

A LUGAM-SE caias por 110$; na rua
>..lConde de Bomfim 229, caias novas e
grandes. (449S lv) S

A LUGA-SE, para «família, a casa 11. XIV
Xxda rua Felix da Cunlia 11, 112, 110 largo
dj Scgunda-Kcira; prego 101-$. (^336 K)S

S. CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISABEi

A LUG.V-SE a casa da rua Chaves 1'aria
xVu. 66, com bon.t commodos, por 120$
mensaes; chaves no úS, (4370 I.) li

.LUGASE uma boa casa na rua Silva
Lfiiiio u. ;o. Chaves na padaria.

(4001 l.l .1

A LUGA-SE o magnifica casa da rua de
J\S. Christovão n. 13-. cora tres quar-
tos. duas salas e mais dependências, eum
conforto, elcctricidade, pintada de uovo e
forrada; trata-se na mesma rua 11. 1--;.

(403-r.) ll

A LUGA-SE um predio novo com tres
xS-quartos, .luas salas, bom quinial,. jarlim
na írente, por 1,10$, na rua Pereira Nu-
nes n. 129, As chaves estão no botequim;
outra com dois quartos, duas saias, 110S,
na mesma rua ll. 133. (5152 '•) «

por 140? ia casa com tresA LUG.VSE .. .
xj-.qunr.03; na rua .Senador 1*iirtndo 100:

(4183 I.) R

ESTÔMAGO — FIGADO E INTESTINOS
Dlacstõos ilifficels, Knsti-ltes, ilòr q peso 110 estoina._o, vcsticeiis,
asin, enlei-itcs. Hepatites o todas as moléstias ilo apiiarellio nas-
Iro-iiilesliiiiil ctiriini-se com o KI.I.VIK EÜPEPX1C0 ilo 1'rofcssoi'
Dr. llenicio ile «\iu-cii. — A' venda em todas as nliiii-tiiticias e dro-
.,....:,.L- .1.. i>:.v .. .1..,. 1.'. *¦,.,i,it. ...'¦ . n..i*-jt-j.--iiMi.u • AIiVpiTm ili. Cui'-üiiiiis «lo Ilio e 

"dus 
Estudos. — Depositários

valho «V- C. — 1 ile Mnivo 10.

trata-se no 99,

A LUGAM-SE as cisas da rua 'Soares us.
-TXíio, 62 c 6,\, com accommodações para
puntena familia; aa chaves estão nas mes-
mas. até á-; 2 horas da tarde: trata-se na
rua Gonçalves Dias 44, coai o sr. Faria.

(«I^iii 1.) S

\ LCCA-Slí a easa da rua Soares n. ¦!-.
jT.VS. Clirístovão, eom dais pavimento!*, qua-
Uo quartos, duas salas, banheiro, dois \V. C,
qtuntal, tanque pura lavar rouna terraço c
mais commodidades modernas. Pódc ver*fe a
qualquer liora; trata-so n.i rua do Ouvidor
ti. 173, cliarutaria, (li59 '•) K

A LUGAM-SE cas.13 novas com duas sa-
-fidas, dois bons quartos, quintal, Ira-
nbeiro c W. C. dentro de casa, elrciri-
t"r,i.-.,!«.\ entrada independente, etc; na rua
.Tochey-Club n. 157. casa 11. dai 6 ás
12, menos aor. domingos, Trata-sc na tua
do Ouvidor 11. 183. TelcnhoiIO 3117 Nor-
lo, das A ás -s com Cbacon. (913 \ò J

A ILUGA-SE n casa da rua Senador Soa-'.X.V.i.js XXXVI, prolongumenlo da doa Ar-
listas, eom duas salas, dois quarlos, des*
pensa, jardim c quiiital. Aluguel <;«.$; cha-
ves 110 predio no lado. (|C,-a l.l J

A liUGA-SlO a casa n. 51 il» rua
-ciiUonertil Silva Telles (llai-ài) ilo
Mesníii.ii), eom '£ salas, 4 iiiiar-
tos, despensa, cozinlin. - W.O., lia-
nlicira csiiiiillailn, luz electrieu e
bom «iiiinlal; as Cliaves csião uo
n. (.0, casa ii. ti. iniili- sc informa.
1-i'cço 17a$<»0(». (J «1«101 L

A LUGA-SE uma Loa casa. com tres quar*
j.t-lo.'", duas salas, luz oketnca. varanda ao
lado, na rua Conselheiro Tobim n. 46; as
cliaves ao lado no «44*A. Énncnlio Novo.

(1364 M) R
¦t LUGA-SE o arranjem da rua B. do Bom

-Ti Kctiro n. 26, serve rara qualquer nego-
cio; tem commodos para familia; chaves 110
n. ,.2, u trata-Se na mesma rua n. k>*.\. das
10 tis 11 1,1. (.nu Ml R

A LUGAiSK a casa da rua Duque listrada
/VMuycr n, 112, com quatro quarlos; tr
ta-se na rua Minas n. 18 Meyer.

(4317 M) B

A LUGA-Slv o clialet da rua Tavares ll,
*.TLe6,j. com j salas. -¦ quartos, agua e ter-
uno, por ,\6§, Encantado; a chave c?lá dc-
fronte, 240, (4314 M). J

A LUGAM-SI-1 tres boas casas hygicnicas,
xVpor 00$ cada uma; trala*sc na rua Im-
perial n. iCõ. (3S-9 M) R

& O.
CASA FUNDADA EM 187S

Uniooa depositários do cimento inylez "WI-IITJ5
e BRGTHKHS", tinta liyy.it'iiic;i OLSI1VA,

SAliNOL TRIPL13 vurti inalai- o carrapato
do gaiío

TBLEPHONB 274 - Rua süo Rosário 55 58

âLUGAM-SE 
as casas de construecâo

moderna, com duns salas. Ires quartos,
cozinha, banheira esmaltada, chuveiro; luz
eleclrica, «luis W. C. entrada independeu-
te com boa. área. tendo quarto para cria*
do; na rua Baião de Cotegine na. »S e
ioj, Villa Isabel, nreço i.l-í: a* chaves
no n. ioo e trota-se i\o mesmo. (^.iSjí.jR

A LUCA-SE uma liada casa receiilcmçn-
-ti-te construída, cnm todo o nsscto: com |
trr.j quartos, boas salas, visitaa e jantar,
\V. C. banheiro dentro de casa, porão de
arrumação, Kaz, clcctrleidade, á "Vtlla Lau* i
ia" ij fia rua Jorge Hndgo n. .in. Sú f
aluga a pequena família de tratamento
Alugue] 100$; trata-se na rua d-j Hoájncio [***
11. -... CI.) —-

AI/UGA-SK 
um quarto indeoendente; na

rua IJ. Maria n. ijli. 1'icdade, parauma pessü.i so cu um e:.=al sem
(4151

filhos
M) H
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Run Selo dc Setembro 1S6
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\ LUGA-Slí, na nvenida Gloria, rua dus
-tí-j\rtislns 11. 45, a easa n. 3, com 2 quar-
tos, - salas, cozinha c quintal; as chaves tio
11, .'; irata-sc riia Uodrigo Silva :6; pr«>
Co Soíooo. (411« D .'

i LUGA-SE casa -7
íIM.kLi.I.i Coelho; -¦
«Jta, ouintal.

essa Guedes, perto
SS, 2 quarlos, co/Í-

(4690 J) M

* l.l"i-.\*Si-; boa casinha, asaobradada, com
JZ\j quartos, -• saias, cozinha, nuintal o to-
d.is as cummodidadcs, nor iorS. c outra,

is chave.: á rua Dr. Carmo Nclio
(.1.1 íS .'1 .1

l".r ,)
J79. açougue
yi mi mu j*xtímt\mmvm-Ma.~meatm.^--•.v

hMqI-lobo ê ííjogí

A LUGA-SE, por 1 «*.**. tuna casa assobrada-
ÜXda, na rua .Mattoso 11. .1.1. com 2 salas.
.1 quartos, cozinha, tntint.il electricidade; tver
do meio-dia até ás =, horas; tratar, rua Oom-
«.*.!«',.« Hi.ii 20-A. (4.15'J D R

A.LUilA-SR. ,\>ov t6>? a casa da rna São
JTVClirir-toyfio 554, tendo duas sala.s, tres
quartos, saleta. cozinha u urandc quintal; as
ebaves estão no n. 5O1J, e trata-se na rua do
Senado n. i. (4251 1.) .1

4 LUGAM-SE as esplendidas cisas da rua
Ápartictilar llulee ns. -• e 5 (n*> prolon-
«ramento da raa Mariz e li.irro.-l: ns cha-
ves acham-se á rna Pereira <\c Si-tueira
v. 50 (padaria), onde se trata. (3190E) 3

4 IUGAM-SR commodos limrtos. na casa
An. 45 da "ia -Ü de Setcmbi . aluda da
Tiiucp): traia-se na mesma, com d. Btravin-
éa tl.mii-ta* 

S LCC.A-SE, pnr iSj?, o bonito sobrado
-CLda rna S. í.ui/ Gonzaga n. 14S, com
todas as commodidadcs para familia dc tra-
tamento, grande quinta!, bondes aporta, etc;
a chave está na Ioja,c trata-se na .praça
Saenz Vciv.i n. 5?, até ás 10 edepois das 10
horas, f.i na rua Gonçalves Dir.n n. 62. das
12 ás i.|. (43S0 l.l .1

A LUGA-SE a ontinio prcdii para Raranc,
-XÃ-tuido aecommudaçoca rar.. pessoal, á rua
lockiy-Club 3;;; Itata-se r.o n. 339 da me.--
111.1 rua. (i.lfi l.l .1

ED ID MQUSA ua
(N OM Vi U KG ISTRADO)

çübs dos @IIi@s
d'Era. no cias as rjliairm.E5iOias

e arosarias

A LUGA-SE bom quarto eom electricida-
«Ade, cm casa dc casal sem filhos; na
rua Torrei Homem .1. 181. casa 3.

(42-11 '¦' J

.4 LUGA-SE por ooS a casa n. 21-II,
i\.l*i rua Soares Faria (S. Christovão);
trata-so na rua da Allaudesa 11. ie. lei-
xoto íi C. 14210 Ll J

,4 LUGA.M-SE
XÍavcniila n.
Gonzaga.

por ,155
;j «1*1

. boas casinhas, na
rua de S. l.r.ii

142 12 1.) .1

A LUGA-SE
i v>. Francisco

casa da rua Ceara 13,
Xavier, lendo, duas .sijas.

tres quartos, cozinha, gaz.'quinta! arborisa-
do, jardim na írente e_ toda rodeada dc
janellas; as chaves estão, por favuc «t^
casa da esquina. (lid-j L) It

ALUGA-SE um esplendido armazcm:-fxrua Ce;t.i Barros, esquina dc Kosa
aayao. (3955M) A
ALUGA-SE ou vende se uma Rranderxeara; ver e tratar cin Mcritv.

Lomba.
cha
coai

(3483" Ml J

tgua Su! m Mmmi<í\
O grande preservativo das doenças dos olhos

A' venda em todus as boaq Pharinaoias e
|i DEPOSITAMOS

GEHAES GHMAD0&0JIO DE JANEIRO (1

\ LUGAJ
«_"_-.ni«i.i: rua lo«e Clemente n. Si. praia de
S. Clirístovão; trata-se na rui S. dos P.is-

2l(.. (.f.i-12 I.) S

A LUGASE, nor ijc$. a boa casa da rua
XlMajor Eonscca n. --"¦ um dos logares
mais saudáveis de 8. Christovão, ncrlo dos
bondes de S. Januário, eom ;. nuartos. .1
salas, cozinha e desoensa, ill-iminoila a luz
electrica; para ver. as chaves na rua bao
Luiz Gonzaga 10S, onde se trat?.

(.1ÍÍ20 1,1 M

\ T^CCAM-Sl*. casas com dois quartos;
i"i.duas 5uiai. cozinha, ele. Aluguel <>bi:
na rua de S. Christovão 56. Us;.|í.) .1

4 LUGA-SE a casa da rua liarão de Co-
-ti-tegipe n. 1. pelo aluguel du* íJo$. teu-
do duas salas, dois quartos e quintal;
Praça Sete de Mlarço; es chaves na tua
liarão de S. Ftaneiieo Filho 11. 2.«o.s

(45% I.) 11

SUBURBIOS
4 LUGA-SE por 1-';$ .1 casa ila rua G*.

ri.zaga liastos u. 65. com hons commodos; «.
1 rua Uruguayana n. n<i- dai

(4052 I.) Mtrata

,4 LUGA-SE, por 90$, a casa da rua Ca«
XXvalcanti n. 23, Piedade; tem 3, quar-
to», 2 salas e mais; as cliaves na vizinha;
trata-se á rua Torres Hontein 121. (.(,.óoM)U

A LUG.VM-SE os bons predios
_/"Ví* «ii»o do Boulcvard \ inte e
Setembro; a-i ebaves estão no
fadaria. (33

üit.i dc
ii. |i?.o L) J

,4 l.UGA-SE o predio n. 128 da rua «Ma-
-_T_4.rc.-hal Machado Bittencourt; as . chaves
e informações, na padaria das Familias.

(«68 JI) r

4 LUGA-SE á rua
-kluria) a excellente

o a

i\viia n. 1:4 (Ale-
casinha a. -*. pro-
pequena familia

Alu-pria vara s«  -
ci alto, truuqtnilo. muito saudável,
Riiel mensal. roS. incluídas luz electrica e
taxa. TrAta***-! no mesmo. (Sia I.i J

,\ LUC.VM-SE cnsa. novas ,1 So$ e 1:0$;
XÍ.-33 rua Coii'clheiro Jobim. esquina da
rua Iic':'a Vista, bonde de Viila Isabel.

(2424 L) S

"T(

A T.UÍ.A-SK, a família do tratamento,
xJLcasa da rua lícberío Silva u. ro, com
duas salas, dois quartos, saleta. com varanda
aí lado. podendo servil" de sala de janta
lur sor fechada, coziuln, fogSo econômico,
pia, tanque, banheiro. W.-C. dentro dc casa,
quintal na frente e _ nos fundos; dista dn
estação de Ramos (K F. Leopoldina^ .1 mi-
nutos: trata-se ao lado, com o oroprietarioí
l.tcco 00S. (4262 M) S

A LUGA-SE ror 70$ a casa da rua. l)on_
XXFrancisca n. 7. bonde l.ins de Vascoti-
cellos, Cabuçu', com dois quartos, c duas
salas c jardim. UnS.M) J

t LUGA-SE o predio assobradada da rua
XXLtns de Vasconccllos n. 481; trata-se
cem -V. Toixctra «: C, rua do Hospicio n. 27.

(413S M) R

.4 LUGA-SE o espaçoso armazém da rua
xVíVrchtas Cordeiro n. 4-a; trata-se com
N Teixeira & C; rua Hospício n. 27

(4138 JI) R

4 LUGA-SE, por iícS. o pre.ü.i A rua Pau-
£W.\ llriio 130; trata-se na Companhia de

I Administração Garantidai Üuitan.iu 63.
UJiJ.i K

E' CALVO QC13M QVF.H.
PKKDK CADEr^liOS QüEM QUER.
TEM HAlIllA FALHADA QÜEM Q 1105.
XK.M (ASI'\ (.H K.M Q0ER.-porciiui© o

PÍLOGENIO
Iaz r.zseer novos cabellos, impede a' sua .m-da e eittingue completamente »
s quae«qucr tiarasitas da cabeça, barba c sobrancelhas. A' veada r..,s bois
ancias drogarias e perfum-rias e oo deposito! DKOCARIA GIFFONI,
PRIMEIRO DE MARÇO n, i; ontlgo n. s« KIO DE JA::EíRO,

eiípa
phar-
RUA

A LUGA-SE ninito em contn a
J^n-asii ilit ruu Hon Vista, junto
ao n. 6. As chaves nn ruu Archias
Cordeiro -183. Tratii-so na Avcni-
da Coutinl ias. sob. (J 4003)M

por 2«$, Üm porão, bonito
marto com jr.nella e entrada indcpeuden-

te- a rua Ilarbosa da Silva 42, E. do Ria-
chuelo. (4264 JI) R

A LUGA-SE,
XÜLtiüarto com

A LUGA-SE n cisa da rua Aususto,
XTtMcycr 24, com'2 salas, «luvtrto. cozinha,
muilo terreno, !or;ar alto; trata-se na rua
Sete de Setembro 190. (4tQ2M) J

lia llnstos,
com dois quartos, c uma sala. Aluguel,

íif; na rua D. •Maria 11. 101, na Pie-
dade. (-H77M)K

A LUGA-SE uma casa na vlll
Ac

A 'LUGA-SE a um casal boa casinha.
aÍ-coih sali. quarto e cozinha; na rua
Christovão Penha 11. 33, estação da Pie-
dade. (4142M) R

ALUGAM-SE 
por 8ci$,

Xova America ri. O
commodos e terreno.
3). Anna Nery 74.

as casas da rna
com cinco bòiis

Tratase na nia
(403:M)M

poder iram
F-S Tn". UH**o

Curas magnéticas em distancia e auxilio da mais pode-
rosa instituição oceultista norte-americana, cuja representa-
ção no Brasil está autorizada conforme o Diário Of/icial dc
12 de Maio de 1911. Garante-se melhoria de sorle. Grátis o
prospecto da Theozofloa. No Instituto Magnético,
rna da assembléa 45, Capital Federal. Paga-se •>
Dez mil réis, uma vez por anuo.

CO.MPRA-SE 
otú 8 contos, unia casa

que ;tonba 2 .ou 3 quartos e 2 salas,
Hue esteja nas condições hygícnioas, Noa
bairros dc Gloria, Cattcte, Botafoso ou
Laranjãras. Negocio directo; trata-se na
rua du Senado u. 8, sob. (4586 N) B

TTEJÍPE-SE nela peclilhclíà do
' 3:9-10$, o mais bcllo o o mo-

lhor terreno da rua Barão de Mes-
Quita, todo nivelado o com ti-an-
des tiinilos; trntu-so com o dono
ü rua Io do Marco 66, easa de
cambio. (4352 Ji) K
-"ST'*ENDE-S'E, na rua Josí Domiiiducs, oro-

T ximo á estação «lo Encantado, um hom
predio, com dois quartos, duas salas, va-
randa c cozinha, jardim, quintal c illumina-
ção electrica, por 6:Soo$: r. da Alfândega
11. 130, 1 (nadar, das a ás 6. (j annos dc
constrpido). (J 3188) N

VENDE-SE 
o predio da rua Visconde de

Tocantins n. 34 (estação dc Todos os
Santos), construecâo solida e moderna, com
muitas accommodações, porão habitavel, jar-
dim e terreno, a 2 minutos do trem e bonde;
trata-se no mesmo. (J 4479) N

VliNDBM-SE 
duas casas, com muito ma*

terial para constracção de outra, na rua
ilarbosa Rodrigues n. 278, na estação de En-
(renheiro Leal, 10 minutos dc Cascadura.
Preço 3isoo$ooo. (J 4400) N

T7ÍEN0E-SE.. 110 Andarahy. por 10 contos,
T u niniagnif'co predio, com 4 bons quar-tos, 2 salas, jardim c bom quintal; trata-se

á r. S. Pedro n. 24, loja. (J 430S) N

\rRNDE-SE uni solido piedio, 11.1 r 1 G.,
V neral Silva Telles, tendo irei 4 *.rio,,

duas salas amplas, despensa, gramlc coti.
nha, tanque e jardim ua frente, gradil «
portão de ferro; passagem dc noo rni. Frr*.
ço ia 1300$; para informações á rua ia AV'íandega «. 130, 1 andar, das -• s ó_

O .1 ' *) N
X7ENDE-SE, na rua Torres Hoiicai, um

T predio de solida construecâo, *¦** .1 doin
quartos, duas palas, despensa e varanda d«
parte dos fufidos, perto dos bondes de ioq
reis do ViUa Isabel; r. da Alfandegn. 130
1 andar, das 2 ás 6. (J 3187) Nf

\r.ENDE-&E 
uma casa para peqn

milia, com grande
:u it-

terreno toilo plaa-
tado e cercado, com «abundância t d'.tgti-t, n
rua Paraná ti. 174 (estação do lincantiito).

ií 44--0) M
-MU¦fTiliNDÉM-SiE diversos predios, próprio"

> para lamilia dc tratamento c reiiila «!j
capitães, nos bairros de Dotafoip, Tijuco,
S. Clirístovão, Villa Isabel, Santa Therezi
e subúrbios; trala-se á rna «lo Ouvi! r, 108,
sala 3, das 10 ás 5 da tarde. l'J 42-M) í.

\Ti;.N'HE-SE um predio com conunodM
V muito espaçosos, na rua Bittene.iurt «i-i

Silva n. 6-', Sampaio; os chaves cs:ão k
rua S. Taulo n. 69, onde se informa,

(It «i.i;8) N

TT-.ENDE-SE por 7:000$ uma boa c-.**a da
V esíiuina, com tres «íuartos, duas . salai

e mais requisitos da liyiííene, 5 mtnutol
distante da estação, com luz, podendo ser
parle a prazo; trata-se á rua Dr. Leal, ío,
Ungeilho de Dentro. (J 4330) N

VENDA DE PUSSAGEASS

lüipiipi^
A LUGA-SE o confortável predio d.i rua

XJLlJaibosa da Silva n. 36, .estação «lo lti'i-'
chuelo, com o tiuiirtos, 2 sidas .oplinio nn-
mar, etc; aluguel 162S; as cliaves ua venda
da esquina; tratase á rua S. Fram-isc*. K.16.

(4Í49 -M) 1

.4 LUGA-SE por 132$, a cava nova da rua ¦
-£*à.T,i.i Barbosa 11. Si, em frente a estação do
Stojer, com bondes e trens 11 porta; a cnsa |
lem 2 salas, 1 quartos, varanda ao lailo, j
cuintal, etc; as chaves no carpinteiro, cm
frente. (l/OO M) M

ALCGA-SÍ'solteiros
lí um magnifico sotão, a moços

__ _ ou casal sem filhos, na rua
Bcllo Horizonte 43, E. do .tocha. (.|(i8i)M)

PETROPOLIS E FRIBÜRGO
Compra das passagens comaiiteoedeucia

Reserva de leitos para Victoria e Campos
Excursões a qualques* cidade servida

por essa imposr-taEtte via fer-rea
ULTIMA PALAVRA EM FACILIDADE PARA O PUBLICO

A LCG.VM-SE por 35$ um urande quarto
I\.e sala, eom todas as commodidades 111-
depemientes. á rua da Republica ti. 75:
cinco minutos distanto da eslaçâo Quintino
Bocayuva. (4049 ««) J

A LUGA-Slv na estação de Todos os San-
xi.lo.-i. n casa n. 8.1 da rua .lo=é Boniiaclo,
com dois nuartos. «luas salar, Brande quin-
tal c jardim, Icm duas entradas o Illu-
minada o luz electrica; as cbavet _ estão
no 11. «Si, armazcm. onde se trata; é mui-
to pertinho da estação c tem bonde, a
porta. (4Ó11 M) J

A LUGA-SE a casa da rua Anua Telles
xj_.il. 163, com duas salas, duis quartos,¦cozinba e utn bom pomar; Ixnt-a-so no
armarem da rua Intendente MagülhScs a.l.
iproximo ao larpo do Cainpinbo, (458aU)R

A LUGA-Sli uma casa eom sala, quarto
J\ e cozinba: na tua dc S. liraü 45. ef-
tação de Todos os Santos. I4588 M) K

A T,UGA-Stí n cnsn da rua Amalia 27.1,
jttLçotn dois nuartos; duaa salas, cozinha,
fiRÜa, tanque, eslaçâo da Quintino Bocíiyu*
va; n clmve na rua Nogueira n. 42. mes-
ma estação, ond.! se trata. (4594M) li

A ir.lJtiA-Sli tun quarto com todas as
<£"3LcommodÍdadcs, cornou sem pensão', em
cnsa de pequcua familia dc tratamento, lo-
K:ir saudável; na rua Iiellu n. 49. em To*dos 03 Santos, (3G80M) J

A I.UGA*SE o predio n. 71 da rua An-
¦tXKcHiia, estação do Er.cantado, com tres
quartos, duns salas, despensa, cozinba, ba-
nheiro, W.-C, magnifico oorão, jardim na
frente e grande terreno; as chaves estão
110 n. 73, oudo se Irata. (lin 11) J

A I.UGA-SK um pequenoxXZeferina 33; lrata-se á
11. iti, sob.

predio, .. rua
ru.t da Carioca

(45S7 M) B

A LUGA-SK o predio, tintado c forrado
-fA-de uovo, com electricidade, duas salas
cois i|uartos, mais denendencias e terreno,
r.a rua S. Paulo ti. as. estação do Sampaio;
r.s chaves csião 111 predio junto, o trala-se
rn rua I). Alice n. 126, estação tio Kocha;
|.or 71$. uso.. II) lt

rtl 1
CS? ±
•*—< cn ,

\ Q Nww " -*»
%-° *•
*2is~ a
O S o r_- U

-í.ofl**
xU r, a

Cí fl -• mm
S OS 5 *§

'14^11 *'| gaP*o '.

o»1 *- ™
. lUS-liR títí& MS05 —

llfli; 1 1 l
^^^Pt^a^ «í.^ % 

'£
C^-^-"*Ol® -ri o

•* *-* -j

Al/TJGA-SB unia lioa cisa pnrax>'l'niiiili,i (lo tratuniento ií rua
Alzira- Brandão .'JO; está aborta
das S ás 10 horas; trnta-se á rua
(los Ourives 'À'A. (li «i5<;0) M

A LUGA-SE uma pequena casa,XVnador í*?nbuco tt. 22¦>. *¦¦ r 10Í
a rua

. (466

NICTHÈROY
i LUGA-SE uma casa, pari pequena fa-

jtÜLntilia, mui.o perto da oraia, rua do
Fundador n. ai; ,-s cliaves no a. ?.í, onde se
tratar, a qualquer hora. (36Í3 T).l

COMPRA E VENDA DE 
~~~

PREOIOSE TERRENOS!

MO, Avenida Rio Branco, 149
TELEPHONE 5.893 Central

VENDE-SE, 
na estação de Anchieta, ira

sitio que tem de frente 14 metros e dc
extensão 50.., distante da cs'a«.;.. S niiiiu-
tos, lc-cal_ saudável, tem agua encanada e
luz electrica e um predio coai dois quartes,
duas salas c mais dependências. Preço dc
cii'«is'ão 3.'eoe.;-, r. da Alfândega, 130, 1"
nrd.-.r, das 2 is 6. l.\l 4416) N

AMiNDE-Si;, 
is minutos distante «le lloiu-

suecesso, pnr to de mar, Inhaúma, pio-
ximo à liellisainia praia e local muilo po-
viado, mn magnífico prcd'*j, com 3 quartos,
2 salas e oulras dcpendcncüs; na parte dos
fundei- tem outra casa de madeira, coin
dois quartos, duas salas, coiiolia, etc.; r:.*ic.e
igc$ mensaes, boa vivenda par.i passar todo
ot verão. Mostra-se o photographia do pre-
ilio. Preço 7:500$, como psclnncba; r, da
Alfândega, 130, iu andar, das 2 ás li.

(M 4410) «*v

\7ENDE-SE, na ma Gomes llraí.n, Anda-
\ raby, um excellente predio, com pomar

c jardim, dois quartos e duas salas, predio
para familia do tratamento; r. da Alíau-
dega 11. 130, i° andar, das 2 ás 6.

(M 4416) N

VENIXE-9E, 
«ia rua Diamantina, Riacliue.

Io, um predio novo, dc 4 annos, com 1
quartos, 2 salas, cozinha e outras depen-
cias, jardim c quinial, por 13:500$; r. da•Alfândega n. 130, 1" andar, das 2 ás li.

(M -»> * ">> M
"í'KNDivSE, na rua Sá, estação do En»t cantado, 11111 pequeno predio, com quar.tos, 2 salaí, cozinha c porão liahilai I, dis.tante 10 minutos, par 2:500$; r. da Alfan»«lega, 130. i" andar, «Ias 2 is 6. (M.j*.*i)-'í

\n:.\'l>E-SE, 
na rua Cl.iriniundo de Mcllc,

^ 
' 11:11 terreno de 33X3", estação da Pie-u.v.le, por 1:950$; r. da Alfândega, 130.

Io amlar, das 2 ás 6, (*.\I 4ti(i) N
T/II-NDEII-SE, na Boca do Matto, Mcyer,

» terrenos q 1:000$, nivelados; r. ria Alifandega, 130, i° andar, das 2 ás fi,
(M .141O) H

VEMDE-SE. 
na 1'ieilade, á rua Gome»

berpa «i. 117, 11111a boa casa, por 11:300$;
tem 11 metros de frente nor 50 de fuu-
dos; tr<itu-sc á rua «ia Asscinbli1.! n, fio.

(M 4',-)3) X

ISIM DEPOSITO 1
HOLMBERG, BEOH «5b O. 1
l-ttia Geiieral Câmara, 19ií 1

_-., --..... . -..- ._*..._....-._... -.._ ____n_)
TTENDE-SE por 12:000$ uai bellissimo

V predio, construído com todo capricho, eni
centro de terrena arborizado c tudo tuadei-
ras dc lei .lustradas; icm tres quartos com
¦U metros cúbicos cada uni. sala ;de jantar
Côtn Ho metros cúbicos c saki de visitas com
•15, etc; grande cozinha e W. C despensa,
tanque cont varanda ao < lado, emí^n liem
todo.*; os requisitos hysienicos e próprio pa-
ra uma f.nniiia de tratamento. 'Este predio
csíá situado numa d.is ruas niais centraes
da* estação de Kamos, tc:u o n. 117 e dista
apenas cinco minutos, bem cm frente á po-
palar egreja Ie Santo Antônio, onde tem
03 cliaves para ns srs. pretendentes o po*
der ver, a qtta-lqtier hora. c trata-se á rua
Costa "Mendes ti, 157, Armazém dns Allia*
du*. N, Jí.—-Xão adntittini-os intermediários.

(II 441--) N

TCpEMDEM-SE, á rua N,
S bana. Ipanema c r.eme

para todos; á rua IJueuos

S. de Copaça-
alguns prédios'Aires u. 1 •;.*!.

(M 44 M) N

9tem

TT-1.NDK-M-SIH soo íotes de terrc-ios «prestações de ioi, n.i estaç5o lEngenlieiivi
rrindade, Campo Grande, lotes de 11X501*tiLiiar á r, «ia 1'rainlia n, 7, com Onerino.

(K 4.'¦;) N
tri-XOEM-SE 600 lotes de terr*

> prestações de 15$, lou-s de 10X
ngua e luz, construecâo livre e nau Paffatimposto, na. c>!o*;..o dc Madurcira, VillaMirandella; iiifornu-se eo:n Anionio Miran-
delia, largo 'le .Madureira 11. 384, junlo íagencia «Ia Prefeitura, uu á rua d.i i'r.,*',ilia
11. 7, com Querino. 11 comprador lon: 1 possado lerreno na 1» prestação de is$o.io.

(R ,|7i«) N
TTlíXnHM-S':*: 300 lotes de terrenos aprestações do 30$, lotes de 11X-1. en»
Madureira; traiar com (juerino, r. ria Praü
nha 11. 7; nos domingos, á r. Mareeltal Ran*
pel, uo Va/. I.obo, Madurcira. t) empra-
dor toma posse na í11 prestação de ,-, '$000.

(-'.-¦o) N

OS VISIONMIOS *S: St Bt que tem por fl-n
soecorror a todoí os neeossi-
tados. Quem soffrer «lo qual-
quer iiiolenti.1 osti S: S: B: en-

via fjratiiitamante 03 recursos p^ra a cura eomploti.
p Dirija.n-so em carta focliadi aos VI.SIONAIUOS. Caixa «t»
T Correij 1'JÍ7, doclarand) os* sy.nptomas, as manifesta^ues da ma-

] lestia, o tiüitie, a residência a o sello para a resposta.

TTENDKM-SE. á rna Ikirão de Mcsquito,
. tres lutes «le terrenos de io por 40;

trata-se á r, Buenos «\ires n. 198. uns
12 ás iü. <yl 44i4) .N
"tr-KNIHSjr-SE, á raa Vis-omlc «lc Santa

V Isabel, alguns prédios para rend.: trata-
se á r. ít.ieiies Aires 11. 108, das 12 ás 1?.

(-.\I 4414) N

ViENDE-SE 
uma bonita casa, liem locali-

rada, com agtta encanada na localidade
para os moradores, lendo salas de visitas e
de jantar, quario e cozvilu, terreno que;
mele laXfil <b fundos, com varia; ír-.il-.s; *
para traiar á r.*a do Castello n. 20, com)
o sr. Ilernani I.iiua, das 6 iioras da tarde

"V^ívXDK-Sl; 
um bom terreno, com ft mç*

> dc frente por 50 ms. de fundos, coin
meiaçãa na parede do predio junlo, que í
novo e assobradado, medindo 32 ms. do
comprido, c»;á todo murado, na rua Affonso
1'cíii.i, junlo ao n. 113; irata-se com o !ouo,
á rua da -M;.cricerdia 11. 150, loja.

(1. 4114) M
"\7l:.MH*;*S!Ç, 

na ma Assis Carneiro, uiri
V terreno .ntvelatln, por 3:050$, próximo ao

pono dos bondei da Piedade; r. d, Alfan-
«l.-K.i. 130. 1° andar, das 2 ás 6. (M44ifi)N

ein deante. t.M 4708) N

-\_"i:«"l.I.-Sí. 
por ;o centos o predio dí

\ rua D, I«ui:'.a n, 67, Cloria; o terreno
tem <jX$3; trata-sc com a proprietária, ;í
rua llento l.isbua n. 134. (J 41,21) N

TiENDE-SE por 3 contos, numa boa rua TiriíXDE-SE uma íliacara c*Yido >E. «!e Dentro c próximo do tre-11; V quena fabrica de sabão, dcniro
e bonde, uma ca=a com dois quartos, duas tricto Federal; para informações cnm
salas, despensa e bom terreno; traía-sc àí »lCnicsío Klorij, rua Scu_:a Franco n
ru^ General Câmara 11. 291). (J *',|ol) N' Villa Isabel. (J 4;

om uma pc*
D:s-

.. ;r.
197.

Id) ."í

szezes
Cura rápida, oflicazo iniiillivoI-Asíiimi, Broucltili*

Coqueluche
"Vidro 3$ooo

Em qualquer pliarmacia, uu na rua Urugti«ayana0'3

CIASAS 
— VeiiJcn-.-se duas. sendo uma' na rua Dranos u. 156 c outra na ma

Roberto Silva n, 2$, com 3 quarto**., duas
salas, banheiro e yrande terreno, por pre-
ÇO de oceasião; trata-se á rua Roberto
Silva 25, estação de Ramo.. (43S1 N) J

r*OMPRA,l\(-SE predios cliacar-is, terre-
Kj nos, siüos c fazenda?, para pedidos
na T.citcria Lcopoldinense, Quitanda Ot,
J. G. Dart. (23*5?:) J

CASAS 
era Villa Isabel, dando boa ren-

da, ve:: Icm-sc duas inclusas a lindo
terreno, t esquina, com passeio, murado c
bons alicerces para receber um ou i!o!'S
edifícios, c próprio, e tudo sí vende por
12:500$: não sc attende a commi&sionts-
tas; informes com o sr. Miguel; rua Sou-
za Franco 197 — V. Isabel. (3550 N) S

pOPACABAXA —Vcadcm-sc terrenos era
VJ divct-.is ma?, na rua do Romário n.
138, c:rj o proprictejio, .(451O N) j

VKXDKM-Silv 
dois prédios, sendo um es*

tabulo e outro moradia, :ia estação do
.Mcyer, rna Figueiredo ;is. 5 e 9; ir:::a*se
â rua Lucidio Lago n. i^ó, no açouguc,
com o sr. Tranri.seo, das 6 ás 12 horas.
l'i\-ço de oceasião: é para liquidar.

o 4043) s

VENDEM-SE 
as berafeitorias de u.ii si

tio, com grande pomar e dua
ra moradia, em Jlangu*',
Josí n. 10, Madurcira,

casas p^i-
tra-.a-se á ru«i afio

(R 4560 N

YENDE-SE por 3:50.3 pequeno prclio,com duas talai e dois quartos, nos
subúrbios, peno do bonde; trata-sc r.;:n
J. Pinto, rua elo Ros.rio 11. !.;4, tabellião.

O l«oS) N

. do":.' íuartos,
C, =S'.:.i, tan«

que e quintal todo mttraiio, por preço <ie
oceasião; trata-se na mesmo, rui Nabor di
Rego a, í, estação de ilu.uot. CB 4;99> "

VENDE-SE 
uma casa co

duas «ala?, cozinha. W.

TTENDE-SE por 13
V offerta, uma boa cas

centos, e acceita***!
asa -nova, com quitro

quartos, duas sahs, eópa com uma bonita
ria dc louça, co/ ti ha c»rn «iots foiõe-t, .-.ca*
do um a gaz, despensa, quarto de b«nao
com boa banheira esmaltada e chie aq ;cc»f>
dr a gaz, «luas Latrinas, íendo irar, íóra
para empregados, e forrada com muito ,;-.3to,
á rua Tenente Co»::i n. 217, estação de
Todos os Santos. (J 4 1) N

\TKXDE-SE 
.1 cai

Maranguape n.
cas-i da rua Visco.''

iguape 11. -t, que os luqu
ttm a bondade dc mostrar a qualquer
C'.;.-:o:i 37:000$, tende 325$ e vende- .
30:000$; trata-.se na praia do ü:'..i.:
n3. ;«•-• a .-o8. il.»'"l Central, omr
dai 11 ás 2 da Urde. (J 40I
¦ÇTKSDEM-SE a 300$ c Soo?, <i p
_V (ões, oitos terrenos, em Remo Ri'
junto â estação, e uma rasa nova

m Madureira; trati-K
(;o trens diiiioa)

Ia
nos

i-.ra.
por

-OÍT*.
23.

i M
«•-ta.

ro,
poi

'B 4jjíJ H
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^rwvnlE^f-SE 
duas casas pequenas, inovas,' 

j,',._, construídas; para ver c .Iralar a
rua Sylvio «. 179, «s.tatâo de Qana '.. 

\-¦ ina Sylv
it,., 8 «minutos distante. 0 3834) N

Pm

ITi-NDI-l-SH por 7:500$ uma oasa com 4
V quartos. 4. "lis. 2 cozinhas, a barra-

dc frente,(lll,
<-cs, 60 ms. «lc lerreno por ¦¦
«rló «Io bonde «la freguezia de Inhaúma,

! 61° ser mcladc á vista e o resto a cem
l,;i réis mensaes. Uma dl a na estação da
Piedade, por S:"Oo$. tom dois quartos, duas

cozinha ogua c nar, Co ms. dc ter-
de frenle; trata-se na travessa

Valentim. (R4S08) X

A Õ MM ¦•¦^¦^¦-il*>ÍSt:-Z~22.dn£'?T*XmZ-j^^jirca^&£-Jixi.jattJJCIlBgBm» MgnHMWM «jXMnannm

TRASPASSA-SE 
o 2» andar, da rua i»

de Março 11, 20, com nulo quanto c
necessário para uma pensão, "
!toi c a salas.

tem 6 quar-
(4297 1') S

rnilASBASSA-SE um açmfgue, á rua D.
Maria n. tCioirPièdade. (4121 P) J

reno com li
dn Rosário 11.

t.-. se

rTNDE-SE, no Meyer, um grupo de qua-
eom boas accomniodações.; tra-

¦?iaCnia'To7rJ"SÕbrhihofl.(^\^Mfye^

•trFNUF-SI-! «"'a hoa easa dc plalibauila,
\ cóm duaa salar, grandes, .dois quarlos

,..,,,,. cozinhai tanque, casinha: luz ele-
ctrica e bom terreno, por 4:800$. á rua
(f,,,es Filho 11. 6 (Circular .la Penha).; tra-

stna ou á praça Tiradentes n. 4.'..na incsi
Caetano Sanlos. (11 43O0) X

¦?..r,i;.N'n:-:M-Slv Os predios scginulés;

-i--cco$ 1 predio c garagem, á rua Aris-
lides Lobo.

)0o$ 1 predio á rua Constante Ramos."i',',„'P$ 
3 prédios, á rua Capilão Rezende1 ,;v,lia "*- 

rua Dr. Campos da
,11000$

4:300?

I'.
predio,

bnr.i predio junto á E. do Mey-
Trala-sc ã rua do Carmo, 00,
ondar. l'l'M *0 J

•«r.lí\DE-SE casa assobradada, da rua
V Amci-icaiiá 11. 3'-. «n Cachamby, no Mey-

... com coiuuiodos para família, lendo luz
rléclrica, bom quinlal. lar.quc. porl.io e pra-
ill dc ferro na frenle. c de construcção,
moderna, par preço inodeo; trata-se na. na

para salas e corredores, grande sortimento e variedades em
padrões chegados ultimamente, preços sem competência.

Secção de armador, estufador e tapeçaria,

CASA ROSA E SILVA
Rua do Cattete, 34 e 36. Tel. Central 1136.

ter-
Real
Mar-

ViEXDEM-SE 
em prestações casas

renos, no Realengo, na 'listrada
dc Santa Cruz; trata-se cnm o sr.
quês, na (Estrada Real de Sanla Cruz, 103;
mais Informações i rua da Alfândega, 23,
Companhia Predial. N

VEXlMySE 
11a rua

bom predio, dando

Caneca n. 477. (n-lo Ni K

-irivni-.M-S-K = 'lotes dç terreno, na cs-
'VlàcSo dc Mcrily. desviados 3 minutos
mede cada lote 11X50; nfariita.ae cm fren-
Ta estação eom I.ivauo Josi Alves e tra-
\_;.e na rua Sáo Pedro, 192. (-u-:-' M __,
¦\TI'NI>1'-SK "« rua Alliança (Laranjei-
Vras) um bello terreno (lc , 1.1X5-: tra-

ti-se com Ribeiro, rua dn Hospício, 95, sala
ja frente, de .0 i . e dc 2 fc +_l.oras.

Aristides Lobo, um
a renda dc cfiu$ooó

.. logar é dc futuro para avenida; traia-
se na rua do Carmo 11. ,VJ. das 3 ás 4. iPrcço
vinte c seis contos. (4014 X) K
-f7.END.E-9E uma boa casa em icrrcno.

próprio na Estrada Kcal de Sanla Cruz'.
mo Marco 6, .Estação do ll.1n._11', i.-ra tres
salas, tres quartos e mais dependências, esta
bem oliigada c tambem dois grupos dc 3 ea-
sas menores, dando boa renda, para r«a:s
informações i rua Buenos 'Aires n. 33, Al-
faialatia. ¦ ('.-l'-t.l M "

\TENDE-SE um chalet. na rua Dr. Neiva
n. 28, eslação Engenheiro Neiva 2C; trata;

s; na mesma. (3962) S

T71ÈNDE-SE o elegante predio novo. para
V familia de tratamento, cm centro deter-

rer.o. com entrada para carro c garage. da
rua Duque de Caxias 11. SU. junto 00 bou-
levard Vinte c Oito dc Setembro; cala-"
no mesnio, com o proprietário. (R38JS) ____

TTiENnE-SE um bom piano americano, per-
V feito « garantido, com cordas cruzadas,

por preço razoável; rua Jorge kudgc o. 70.
rasa'ii. 9, de familia que se retira,.Villa
Isabel, C 3Jbl> u

TTENDE-SÊ •P°r 13:000$ 11111 predio,, om
V Copacabana, perto da estação de Vopa-

cubana; Iralar na rua do Bispo n. 230,
com o sr. Doria. (J 4"44) x

«liso Construcções e tecon-
rneções, reformas, pVituras, plantas,

orçamen los a preços reduzidos; trabalhos
garantidos dando-se fiador nos contratos, iir-
goeio muito scrío, íazcni-se boas construcções
«pie -tenho feilo, facilita-se os pagamentos,
pedir orçamentos e mais esclarecimentos, ao
sr. Tavares, rua da Relação n. 5?.

(4:03 N) J

VENDE-SE,Btrnt

rnRASFASSA-SK ou admitte-se um so-
li cio para ficar de gerente dc. uma

Vasa dc seccos c molhados; para ivaov-
m.içnes com os sr, Teixeira Borges
do, Kosario n. 112. (4155

rua
P) R

TRASPASSA-SE 
um armazém de sec-

cos c molhados, fazendo bom negocio,
logar de futuro; trata-se com o sr. !;rci-
Ias, á rua General Câmara 11. 40, sobra;
do. Ui/6 P) M

rjtltASPASa-VSE o contrato de uma
JLl porta, com boas armações, balcão e

utensilios; 110 centro da cidade e
Cafc Victoria,

ás 10 da ma-
U410 P) M

bom ponto, Trata-sc
larlto da Carioca, daa 8
l'hÍ-
rpiíASVASSA-SE uma quitanda bem

avenida Salvador de Sa
(46.16 P) S

Tmrcguc2atia ;no.

TRASPASSA-SE 
uma bem. .airegucrada

pen-fto, no centro da

ACTOS FÚNEBRE
UH1- HjRSNft

í

*e-com J.
rioca

Vietorio Ferrer,
2" iiiiiiar.

dade. Trata-
ma da Ca-
(450= X*) R

TR

-y#Gf___WÊÊÊÊÈÊ/
110

Ourives
IUO

RASPASSA-SE o contrato da compra
. do lote 329 do campo dos Cardosos,

..j» Cascadura, pagamento de 50$ meu-
sass, até lazer 1:500$. Tambem vende-se
as beinícitorias constantes de uma sala,
uma cozinlia, alicerces para um armazém,
e no metros (le parede de tijolo dobra-
do) pela iiisigilttieancia de 500$. Traia-
se á- rua da Quitanda 57. sob., ultima
s.ilá c indagar lelephone Cci-.tral 2S83.

i7ili.Nl) li M-SK uma
SE, á rua «la America, um ter-

15 por 17; informes e tratos
i rua l!ue:ios Aires 11. 198. (S 2530) N Kiachuelo.
T7.ENDE-SI

V reno dc

Wi-NDIC
t . cárr

rua Marechal Bittencourt n.
upcrlor cgua de seita' sangue; ,2. est. do

(J4506) O

num
! de

assobradados
rua L?raiícisco I^uge-nio

;i rua da Alfândega. 31.
larde, (1321 N) K

-tT-RNIMiM-SE em S. Chnstovão.
\ d * melhores pontos, com bonii

.1 ... réis perto", 03 prédios
Iqaasi novoi

; -.- e 11 fc I
ar.ír.ido, das
"f7«.">."I)I')1I-KE? 1.5*0 lotos (le ler-

V ,;„„s dc 13XS0. loiíiiv .alto. o

Bawlnvel. n "i<>0$, om nrcstncoes
de 10$. bons Diirn moradia e iilim-
ficões do clincnrns, trens de liora
oin liora, imssnKCitt Klii.e volta.
V« 500 réis. Tiinha Auxiliar, csjtn-
..ru"» de «. MuthouSi infovmncoes
-;„, local o travessa ^-Onvyl0^•>f. Kiilirado •_!______*—--—

onoj mn predio na )a-
do Senado; iiml* á rua do. Ria-

oa do Kosario ... »Si.(»J«^ 
j

n. HO. sobrado

sriiSHE-SB por
> «loira "

tíiuclo, r

i-SB
a do

chuclo; rua do

r?:oo$, pre.llo

í? ACHADOS E PERDIDOS

Severiano Carlos de
Abreu

C\riTAO DE ARTILHERIA DO
EXERCITO

7» DIA
Ignacia dc Carvalho -Abreu,

Iracema de Carvalho Abreu, Bc-
renice de Carvalho Abreu, Olga
dc Carvalho Abreu, João de Car-
valho Abreu, coronel Joaquim

Carl03 de Abreu, Cândida de Andrade
Abreu, 1° tenente da Armada Arthur
Carlos do Abreu, sub-official Jose dos
Santos Maia Júnior. José Franco de
Medeiros, Carlos de Vasconcellos, ça-
pilão Felippe de Andrade, Frederico
Ferreira, Delmontina de S. de Abreu,
Costnrina de Abreu Maia, Olga Ma-
chado dc Abreu, i.laria F,milia de vas-
conceitos -Abreu, Maria José de Abreu
Medeiros, ilerminio Ferreira e mais
parcnlcs, viuva, filhos, paes, irmãos,
tios, cunhados c primas, penhorados
agradecem ás pessoas que acompanha-
ram 03 restos mortaes do saudoso c

querido CAPITÃO SEVERIANO CAR-
LOS DB .-.UREU, e bem .assim as con-
vidam pura assistir á missa dc setimo
dia, que será celebrada, sabbado, 27 do
corrcnle, ás o horas, no altar-mór dc
N. S. da Conceição da matriz do En-
--nho Novo; pelo que desde já sc cou-

Firmino do Bomfim
Duarte Cameleira

Alguns amigos do saudoso
FIKMINO CAMELEIRA man-
dam rezar hoje, quinta-feira, ás
9 1 [2 horas, na matriz dò Santis-
simo Sacramento, uma missa dc

2o anniversario de seu passamento. Pa-
ra este aclo de religião convidam a
cxina. familia, collcgas c amigos do

f
saudoso extineto. (J J-|ifi)

íessatn eternamente gralos (R. 47

(""(AUTEI.AS 
dc penhores — Compram-

J sc á rua dos Invalides n. 55, ¦" an-
dar. (4156 S) R

CtAMPELI.O 
k O; rua Luiz de Ca-

t, 111C.es li. 3C. 1'ci'dcU'Se a cautela li.
45.902, desta casa. (43"0)J

(1 
RATIFICA-SE com 50$, a pessoa que

T encontrou uma cacboirinba malhada c
com pernas pretas c brancas; fugiu do
trem II, I'. 2, no dia 18 do corrcnle, :it,-
tende pelo nome dc ltíritc, de Belém á
Central, devendo iscr entregue no arma-
zem do cncommcndas da Central,

(4228 Q) J

TOSE' CAIIEM; rua Sil*3 3', Pcrdcu*sc a cautela u,
ta casa.

va Jardim n.
Ilj.1 10, dfs-

(33Ú7 Q) J

l-ZUtm^mmmmm.** mm ¦¦ —

Francelino Cardoso de
Vasconcellos
Maximiana Cardoso de Vas-

concellos, filha c mais parentes
agradecem profundamente as pes-
soas que compareceram ao en-
terramento. do seu idolatrado ".

noio Pae e irmão FRANCELINO
&AR'DOSO DR ' VASCONCELLOS. e
novamente as convidam para assistir a
missa de 7" <Ua que pelo repouso éter-
no dc sua alma será rezada .amanha,
sexta-feira, 26 do 

'corrente, as ,lí.i|a
horas, na egreja do Boinfim, Sao Chris-
tovão. IM44IUJ

t

João Baptista Alves da
Silva

(FALLECIDO EM S. JOÃO DA
BARRA) — 12» ANNIVERSARIO

Waldemar Baptista Alves
Cruz, Licinio Cruz, Maria do
Carmo Cruz, e Orinczinda Ba-
plista Alves da Silva, Francisco.
Paulina c Edinéc Baplista Cou-

linho (ausentes), fillios c sobrinhos do
fallecido JOÃO BAPTISTA ALVES
DA SILVA convidam os parcnlcs ,c
pessoas de suas relações para assistir
á missa que mandam rezar na egreja de
S. Francisco dc Paula, hoje, quinta-
feira. 25 do corrente, ás 9 horas, 110
aliar de S. João. (S. 44.1Ó)

li Ali

Elvira de Magalhães

ÍDr. 

Pedro Severiano dc Ma*
galhães participa a s-.-us pa-rcntvs
>e antigos o falltíovmènu) du sua
querida filha EI.VIRA DE 

"MA-

GALHÃES. ás 2 horas da lar-
de de lionlcm, na rual Boa Viagem
11. 105, Nictlieroy. c os convida para
seu enterramento hoje,, ás 5 horas dá
tardo, no cemitério dc S. João Ba-
ptiista, desembarcando o feretro nn poir
ie da ipraia da Saudade, partindo d(
Nictlieroy ás 4 horas da ¦tarde, .1. 4G58

João José de S. Paulo
Aguiar

Manoel de S. Paulo Aguiar,
sua esposa c filhos convidam 03
demais parentes e amigos do fé
nado IOAO JOSE' DE S. PAU-
LO AGUIAR, ex-praça do Corpo

Bombeiros n. 106, a assistir 11 nus-
que. será rezada amanha.

26 «Io corrente, ás 9 horas,
da freguezia do São Chris-

tovão, antecipando desde já seus agra-
Uecimemos. -'• ,--"""

f

Helena Berutti Mo-
reira

PiERDEU-SE 
a caderneta da Caixa Eco-

j. cômica da Capital Federal, sob o uu-
in^ro .1^5.onj, da 30 série. (4357 Q) R

9ÉSERDEU-SE n camela n. 527, da casa
»•] .(. Mendes & C"; do,becco do Uo-
«no 11. 9. (',007 Q) )

âpER.DEU-SE a
idL (U casa de pi

cautela de n. 105.624,
... penhores dc Guimarães /t

jiau.scvenuo; nn Alexandre, Herculano n.¦5 * Luiz de. Camões n~ i A, (,i.iS,i Q) J

i\ ladeira do Senado,, inalo a rua do Ria-
' Uosario iSL sobrado.,

(4209 M_J

T7HNDE-SE uma (trande .propriedade, no
iV lloiili-.iril 28 de Selembro ns. 393. e% "3 

dois grandes prédios, próprio
relida, estando um alugado par: ne
i outro dividido en. coroiiiodos, dando

renda de 3sn$, os dois; estes prédios
.50 ei içados dentro de tira terreno que
,,. ;,inl.3o de frente, nor ito dc comp'!-

,i,t,-, iireslaiido-se para avenida; Podcm^cr
tios a (lualipicr hora do dia, c informa-
,.P,. n-.ii.ir. cum o sr Soares, na rua.do

T7.ENDE-SE, á rua Vinte de Noveaibro.
t no Ipanema, um terreno de io por 50;

Irata-se ã r. lliicnbs Aires 10S. (S 2330) N

3'o,
nara
Kocn
IIIIKI

.'.|, ;ii*m;u:em. (3944 K)S

Ilu-
I.1..VH
:V7ENr)T;-Sli a superior casa «Ia rua
iVn.ivlá 11. =78; encontra-se pessoa para
,' ,,IA 11. 280. e trata-sc tia rua
S Clemente Oi, loju; preço ra»J«^ 

s

»'-l.'\l)If.SR um bom predio. e:n Jacaré-
V rn.il h rua Df. Cândido lleniclo
J Ü 

'com 0 quarti., «tal. .banheiro,
v \- ],._.. elecírica c porão habi.tavel. no
i-ciifro de' graiule cli.ier.ra arborizada-, para
icr c tralar uo mesmo.  P_

VENDE-SE 
«ma propriedade

á pria dc liotafogo; informes c tralar
na rua lUicnos Aires 19S.

moderna
c trata:

(3936N)S

vrESDE-Slí. e-.n eitecutivo lu-potliecario,
V 

','.-, 
(.» 1'rctoria Civil, um predio. e tc -

reno 11 "ia Viuva Cláudio n. 45. antigo 41,"ilo 
chalet, om centro «le terreno.-cou

_',-,-,'s..o larg. nor 10,15 cmiipr, O terreno
„ll por B1.44. Avaliação barata

Vide fi'--' "''"-"trai

VFADKM-SK etn ponneniiH i»'s'
\ (,u,'«'s (lo 8*. »S. 108. etclaçoes
niensaes mnirnlfiéos lotes flo ter-"; 

,s na masnifica local ando^o-
nomlnada Sapé, servida jolos
m-n-s dn Linha Auxiliar. O oscri-

ítorio 6 em frente ito Kstnouo (lo

Ce. Ainda evlslemnijuj.s Ioo
,11 fnu-a dns lVrolns, muitos nas

OÍmlns. Xiiraiic/ns c Snnlit-
prospectos com plantnsru.is

1:1 Os
itto^lidrlliHiaos-no ^Hntovio 

<Li
run (1'AlfiiniUun «¦ -*»• *• 0II,"vV
nlii.i Pii-dinl. (_ LÜ.

b-NDE-Si; uma cá» eom Ires quartos,
1., s salas eonsiiuc.io iiiodcrua, jar-"i—-,'¦„ '10x10, assoalhada c forrada,
;,,". ..iiuío-s «l( «taçúo de Olaria,

5 cintas; Iralar na rua da Prainha
r, com Qiiiriiui. ÜgjoNVb

•\t'i-:n!'í

\7EXDiE-SE, 
digo, constrúem-st

por dez. quatorze, dezoito c viu-
<e contos de r«;is, ele., etc, bellos
e artísticos palacetcs, com 2 salas,
3. *l e 5 quartos e mais dependen-
cias; c, por 7:500$, elegantes e
hygicnicós predios, com duas salas,
dois quartos, cozinha com fogão
econômico-0:1 a gaz, chuveiro, etc,
<ilc, contendo installações coniplc-
tas de ngua, esgoto, campainha c
illiiniiuação clectrica; coiist.iucci.es
sólidas» confortáveis c dc estylo mo-
nlcriio. Material «lc 1" qualidade.
Rigoroso cumprimento aos contra*
tos c lapida execução dns obras.

Ilv' facultativo aos interessados per-
correr os prédios era . construcção

o pedir cai sous domicílios PRÓS-
P.KC'1'OS com plantas, fachadas,
orçamentos c mais esclarecimentos,'f.imbcm encarrega-se dc reconstru-
cçücs o reformas, cm condições vau*
tajosas. ragiuncutos; parte no de-
correr das obras o parte em pres-
(ações mensaes, depois da entresa
dos predios completamente promptos
o 'habitaveis. Pedidos «lireclo3 ao
empreiteiro 'Enías Marini, ave-
-nida I'ns'iis n. 75 c rua Sc
.nhor dos Passos 11. Gi, sobrado.
Teleplione, Noile, 2.740.—Importa-
ção directa de cal, cimento e ou-
tros materiacs de construcções. Nno
confundir esta cis,i com sociedades
onoiiyiiias c por nuitualidadcs... %

(R 4C95)

\7i:.\'lH'-Sil!, cai Botafogo, 11111 terreno de
V 12 por .|(, prompto a edificar; trata-s^

á rua 3?ucnos Aires n. 198. (3 2330) ?•

VF.NDIl-SE 
um silio cm >E. Neiva, ,%. V.

C. !L'>., plantado *:om (laranjeiras, todas
de enxertos novo^, já <lando frutos, tendo
uma cosa «lc telha eom 2 quartos, ,2 sa-
Ias e cozinha, terreno, que mede 10 mil (ine-
tros quadrados, distante da .listaçâo 6 mi-
mitos por 3:200$. podendo ser metade 9
vista c metade em prestações; iiiiorma-sc a
rua Nova do Ouvidor li. 2C, das 11 ás 2
da larde. (.1034 X) M

^7.EN1>E^^SE 
superiores Ihcrmonietros pa-' ra febre, n preços módicos, e para os

srs. pliarmaeeiuicos. cm dúzia, com vau"
josa reducção;
casa Kodia.

da Ass niblé.i 11,
(M 4-|lS) d

\^iI-Xl)EiM-Sl'',aprompíain-se

"1 r«ENDE-SE um terreno, !\ rua Dn^iiczá
>' de Bragança (Andarahy), .1 um nitnuto

dos bondes, que passam pela rua Pirão de
Mesquita, com 23X2S. todo murado, na
frenle e aos lados; tratar com Mouruo, a
rua do Rosário n. ilit, ou á rua Souza
Franco n. 4-, Villa Isabel. ^

óculos c pince-nçz
..prompt.iin-se concertos com rapidez,,

preços módicos; na casa Kotlia,
?<íinbKa n. 56.

ua da As-
CM 44(S) O

ÍJEIIDEU-SE 
a (Mutela dc n, 114.70.1.

tia casa de penhores de Cuimaiães &
Sanscverino; rua Alexandre; Ht^.oüíaiio v..'S c Luiz dc Camões n. 1 A. (4667(1) M

DIVERSAS

Hcraclito Augusto Moreira (
seus filhiiihos, Maria José Lou
renço da Silva Berutti
filhos, Ernesto Berutti c
posa, César Augusto

sua esposa e filhos,
Moreira, sua esposa

Antonia Rosa Antunes

t 

Domingos Gon| -ves Nctlo, sua
esposa Gcorgcaiiiia Antunes Nrt-
to c seus fillios convidam aos
seus parcnlcs e amigos e da íi-
nada, a assislir á missa que por

alin.i da sua querida mãe, sogra, avó e
bisavó, mandam celebrar na egreja dc
S. Francisco dc Paula, hoje, quinta-
feira, ás p horas e por este acto dc re-
ligião se confessam simnnaniente gra-
tos. ' (4340 lt)

de
sa dc mez
sexta-feira,
na matriz

Maria Alves de Souza
Fonseca

(SEGUNDO AXXIVRESARIO)
As familias Alves (la bomseca,

Thoinaz Cavalcanti e Mario her-
mandes (ausente), mandam rezar
amanhã, sexta-feira, 26 do cor-
rente, uma missa pelo seu eterno

descanso, ua egreja de São I-ranctseo
dc Paula, ás <j iU boras, e para,esse
acto convidam os parentes o antigos.

J. 40-15-

CSt

u seus
i sua es-
Moreira,

Mario Laf.-iyctte
2 filhos, Antônio

moveis «SR-
escriptorio,

rua Senhor dos 1'assos, 4.
(M 4)13) O

^7.E^'DE•SE 
uni lindo cavallo marchador,

¦¦legitimo, com 7 palmos dc altura;- rua
11, 274, casa da Light (Ma-

\7tíNDEM-Slv c compram-i
V dos, paia uso doiiiesfcco

iíiiKa*sc bem; na
loja.

líavarea K\\
diirclra): (J 4661) O

T7iEXDE-SE por 13 contos um hom prc
V dio, á rua Hoa Visla 11. 63, cm cenlr.

de terreno «lc 11X63. com jardim e gradil
de ferro na frente, com ires janellas «le
frente, cnlrada 00 lado, com varanda cor-
rida na cxtensJo «Io predio., com duas salas,
trc3 quartos, feudo tim destes uni salno,
boa cozinha, despensa, quarto com banheiro
c W. C, cleclricidade em todo o predio e
boa chacarinha; trata-sc cnm Mourão. á rua
do Uosario 11. 161 ou á rua Souza branco
11. 47. Villa Isabel. X

VENDAS DIVERSA?
\7EXDiEM-SE 

armações,
nines dc frento

tantes e mais artigos

balcuee, róp.is, vi
e d<: lados, -toldos, cs-

rua áo "llospicio, 231.
lS 4426) o

T7>EXDE-SJ5 um oçougu
V go.-io; lr.ita-si; á rua

Sob., das 3 is 4.

i fasendo bom 1
do Carmo n. 47,

(J 4-Í04) o

^7.Ii^"l)EM-SI•; 
um car: inlio de

pás para carregar aterre, 6 picaretas,
nm lliartello de canteiro, tres .marretas de
aço' para quebrar pedra. Indo com pouco
uso e em bom estado, tres vãos dc folhas
de portas interiores, de nlmofailn, lliailcua
«ie lei, sem uso, c lies vãos «lc folhas cie
janellas de rolola e c-.ixilbo, madeira 'le
lei mio iem uso; para ver e tratar-a rua
Carlos 'Gomes m. 50 (morro do Pinlo).

(K 4712) U

A 
UM cavallieiro, alugam-se dois quar-
tos com entrada indepcnncnt^í' oòn*

xles á porta, cm Santa Thereza; informa-
t;5es na rua do Rosário n. 135. (4338 S) K

Alves da Fonseca, sua esposa c filhos,
'dr. 

Cincinato Simões Corrêa, sua cs-

posa e filhas, Armando Cunha e sua
esposa, Manoel Carlos Moreira e sua
esposa, Maria Pia Moreira c suas ir-
mãs, convidam seus parentes e amigos
para assistir á missa de 7° <1«. ,<lu(!
por alma dc sua querida e sempre lem-
brada esposa, mãe, filha, irmã e cunha-
da HELENA BERUTTI MOREIRA,
mandam celebrar no altar-mor da egre-

da Candelária, ãs 9 M* horas, sab-
confessando-seja

Firmino do Bomfim
Duarte Gameleira

A viuva Cameleira e fillios
mandam celebrar missa do sç-
uundo anniv 1 sario por alma de
seu esposo PIRMINÕ DO HOM-
FIM DUARTE CAMELEIRA,

hoje, quinta-feira, 25 do corrente, as 9
horas, na egreja do Sacramento.

(4127 P)

{
A CASA J

participa aos seus amigos e freguezes
que se acha sempre prevenida de
flores para qualquer eiicommenda de
coroas de flores naturaes, á rua Gon-
çalvcs Dias 11. 38. Teleplione n. 2S52 —
Central. 2852

A FIXADOR — Fica o piano mavioso
XA. e durativo, mata oa bichos se os ti*
ver, faz pequenos cotjcertos; tudo 10$;
preca Tiradentes S7. Teleph, 4,101, Cent.
Calé Guarany. ' (1307 S) J

AV1CULTCRA-G. Uart, rua
teria.

•Vendas e trocas c^m
da Quitanda n. 1Í3, lei*

(3--S4S) R

em esquina dc"\7iENl)E-SE um botequim,
T rua, ponto muito central, 12J 10:11 ne

goe:o. O motivo .Ia venda é o dono "er
iiccessldinle de ir a Portugal; informa-sc a
ma do llospicio 11. 310. annazcm, com
reiieira. '¦M-4MO.-0

tri-lNlM-lM-SM 7 canárias fêmeas, noiiis,
V dc um anno de cdade, raça superior.

belga, «i 20$ cada uma; r, «Ia 'Alfândega
,-v 130, 1" andar, das 4 ás 6. (M'l.|i6)l)

1A ' KUA 7, 100, 2o, das 6 ás 22 ho-
Icx ras, não em curso, com incthodo, pa*
Ciência c íaoldez admiráveis", ensina-se
mcfino íl edosos e principiantes c para
.concursos: portuguez, arithmetica, franc,
alg., geogr., etc, tudo desde io$ men-
saes. ¦ (36?i S) J

A LUCA-SE um hom piano, bonito mo-
Adelo; na raa Machado Coelho 95.

(4=30 S) S

liado, 27 do corrente;
muito gralos pelo seu comparecunento.

(J. 4<3o5)

Etelvina Pitanga

i

*JUDANTH
X3L prceisa*semero r;o.

para1 rua
saias e corpinhí

Fonseca Telles n
(392S S)

TC7-EXDE-SI? crande qur.-ilidade «lc .mate-
V ciaes para obras; na rua tia Alegria (a-

Cliiistovóo), junto ao Caio 1'rclo
(.1 4o_|3),Q]eSa

lll AIR
i-'\tii:si; uma >.m «r-'.e ictn iim "r-

,-„. scc-.„3 «¦ molhados, commo-
fi'iiili.1 terreno 10x10. esquina,

na estação «le Olarra; tratarI' nti.
da l'iaiuli.1 II. com Quirmo.

(30.12 N)

:m sií lotes de lerreno, cm fren-
do lítigenho Novo, i-.CooÇ;

nha 7, C01I1 Ouirino.
(30.12 X^

"«.'IIXIHOI-SM cin neiiiieiiiis pres-
> Liiòi"-, uo alcanço do todos,

ninciiilicos loles (le terrenos no
Müieu e novo liairro UPliOllU-

niuFn "('iiiinos dos Cardosos .
Cies são "« melhores terrenos
nuc «fio vendidos em «rcslncoes.
Siíii servidos pelos trens tlivliinlin
\11vlliar, com «s estações '('nvnl-

ciintl" e "Hnsenliciro Leal •
llimils d.- Cnscmlurn o Kslnuln (lc
ferro Central nela lístncno do
Ciiscmlurn. Hscrintorio, rna uos
Cni-ilc-os ,';5-, Cascadura. rros-

iil.inlns nn run d Ai-
US, Oomimnlilu Prc-

CIOS Ullimos modolòs 'rccelWÓ.s -rèccntCimnijtB;^
vendas a preslaçues^iia.CASA FRKWÂS', \\
rua Lins dc Vasconcellos n. L'3, cm fronte &
ISstâcão do JE. Novo, S 4000

ALFAIATES.ajiid.iutes. Tailleurs,
prcctsaiu-sc, bona .oiueines

a rna Sachet
andar, esquina da rna Ouvi-

(.4201) S) S

KUA Salvador Corrêa n. 9$, Leme,
nluga»5e mna sala de írente, inde-

pendente, para senhora pmfcssora ou- mo-
.quc trabalhe

íihos <Í0 .mar.
Próximo no? b'. .:• (4607 S) J

(SfiTHA' VIÇA)
.Maria Luiza e Ercilia Pitanga,

profundamente reconhecidas a
todas ás pessoas que lhes trou-
Kcram o grande conforto de sua"amizade 

na oceasião do_ fallcci-
mento de sua querida irmã ETELVI-
NA, agradecem-lhes de coração, e, de
novo us convidam para assistir á missa
de sclimo dia, que cm suffragio de
sua alma mandam celebrar, amanha,
sexta-feira, 26 do corrente, ás 10 ho-
ras na cereja dc S. Francisco de
Paula; nntccipando-llics o seu eterno
reconhecimento. U- ¦tf30)

Antônio Gomes dos
Passos Perdigão

t

Stela Faleiro Couto

ÍJosé 

de Araujo Couto, Rodol-
pho Faleiro, João Faleiro, Joven-
tino Faleiro, Joaquim Faleiro J.
Faleiro, Francisco Faleiro, D. Fa-
leiro, Adelaide Faleiro, Maria

Faleiro, João Faleiro Sobrinho, Antônio
Fuleiro, 

'João 
Ferreira da Silva e sua

mulher agradecem .1 todas as pessoas
que pessoalmente por telegrammas Je
cartas lhes tem trazido o conforto dc
suas condolências, e quc piedosamente
acompanharam os restos mortaes de sua
querida esposa, irmã. sobrinha e so-
cia STELLA FALEIRO COUTO e de
novo convidam os parentes e amigos
para assislir á miss» de sclimo dia
que cm suffragio de sua alma mandam
celebrar 11a egreja de Santo Alfonso,
hoje. quinta-feira, 23 do corrent".', as o
horas, por cujo comparcciniento a esse
acto de caridade se coiifcsssam eterna-
ír.cníe gralos. (-1.1-14 ")

D. Fiorinda Pereira da
Silva

Epaminondas Barbosa

t 

Celebrar-sc-á hoje .1 missa de
sclimo dia de seu passamento,
na egreja dc Santo Antonin dos
Pobres, ás o horas. • (M4683)

TKKiia!í.',,ffií^0SK5ia:f5S5Í^C-è^;i

Maria Alexandrina de
Araujo Lima
Filha, irmã, nelos, sobrinhos «

demais parentes de MARIA Al..'.-
XANDK1NA OE ARAUJO LI-
MA agradecem penhorados a«-i
amicos e parentes «que assistiram

e acompanharam o, enterro, e convidam
para assistir á missa de 7" dia, quc
será celebrada amanhã, sexta-feira, sú
do correnlc. na matriz de S. Geraldo
estação de Olaria, E. F. leopoldina.

Ü 4\y}>)

Almirante Altino
Corrêa

A familia do saudoso ALMT-
RANTE ALTINO CORUBA
manda rcuar tuna missa hoje,
quinta-feira, 25 do corrente, ai
0 lioras, na e;;reja dc S. Fran-

cisco de Paula, pelo 1" anniversario do
seu passamento, para o que convida :n
pessoas amigas. Desde já sc confessa
agradecida. 0" A$$?

f

T7.ENDEM-SE predios cm diversos lona-
V res, on subúrbios e empresta-se dinheiro

sob liypolheca de prédios; trata-se com Mou-
rão, ii rua do Kosario n. ifii. _«

l.e.l.
íiimle:
«lini.

iiiiu
,:l 11.

uni limi lerreno, n rna
(.r:»-!o, proxitno á estaiiai
IDcnir», niedind i 12XS4, .

<rala«S3 á rua «lo l>nao;
loja. i>

ArKN;. ',-_V, uma casa feitio (le
in 1I2 metros de frente por 52¦ fundos, jardim lu frente, .tendo
f,-,!a dc lisilas. idem de. jantar,

Hos, scuilo quatro com laiiellas,
ii.h.i, quarlo para ceados. W.I-.

«¦Mcriio d bom quiiilai; para v-1
.'1 rua Senador Nabilco n. 09, lo-

mdavcl dc Villa Isabel, dus úteis
,1 c dominjtns c feriados das o .1=
Preço i.-:r,«.o5., c para. Inioruia-

Mourão, á rua do Uosario 11. 161
: Souza Franco 11. I.", > u-a «•-;;

, \sm ukutXuij m\ Vt«* ¦».

lQlSfòfôlTT5|

M TEL. 2118 CEHTRAlÉ :

l) 3^wyM^rrt-fTwii?>a=a.iMJ,«llWB|ll ¦ l^" llll IITI»

lialeti  

TrENDE-SE por 4$, em qualquer paar
Í mareia ou drogaria, um írosco dc AN

TICAI., do dr. Milhado, o melhor reme
dio «la aclualidadc para curar a syphili
o rheumatismo. O

^7.ENI>E-SE baralo (tratide cofre a prova
V de fogo, na rua Cntumby, 43.

(411.I N) )

uma bicyclctta iá usada; ira-
aa Senador líuzeliiò 11. 36S.

(4-----1 O) .1

T7BNr)E-SE mna motocyelctta Prcmier
> 3 i|j 111'. com pouco uso, tem s-Ulc-

car e eslá licenciada; rua dos Andradas
11. 83, 1» andar. (1263 Oi S

T7,UXlV|-;.S-[' por preço módico um (itttomo-
T vel douhle*phacton, muito econômico, can

bom estado, licenciado, clc, servindo para
praça ou particular, tendo placas numera-
das; ver e Iralar na garage á rua Viswnde
«b- Sapucahy 11. 220. (.1 46:6; O
"iriiNIM-M-SK Iodos os moveis que miar-

> uecem a casa de unia familia flue ^c
relir.i; rua Lucldio Lago 11. 38, Meyer.

(J 4046) O
"\7KXlMvS.E 

por 'ls$ uni guarda-lonça de
V vinlialico. moderno, perfeito, custou 130$;

na rua Pereira de Almeida u. 7". Mattoso.
(lt 4363) O

\7ENDE-BE, 
por 00?, uma hoa bicyclclla,

1'. N.; rua Viuva Claudia 11. 3.12, Jaca-

ir«nxnic.\t-9ii
V rua Tavarc;

tado.

100 metros de soa^ho; na
ii. 136, eslação ilo |-'(i.'tin-

(R45S4)0

áo Riachuelo. (4296 S)
"S7iENDE-SE uni

> dor com 7 an
«í-*;. 1'reço barato.

cavallo legitimo marcha-
ios, na rua Pr. Garnicr,

(4124 O) 1
¦Ç7,EXDE-SE por motivo de doença uma

> cisa áo bilhetes de loteria, fasendo bom
negocio c com licenças pagas, á rua da Oub
tanda a. 08. (4-37 O) J

CS) í7i;XnK-M-'S-E á rua 11
V lindos "Fox-Tcrrier*'
irtos íranccícs
nn (piairo fogo

lilocfc 1!
, puro

.- c um

11. 4>7ca-
faz

(35.«0 O) U

T7EXI>E-SE tela di
> gallhilicirns :i 6no

c peneiras, para todo
de Selembro u. ioo.

arame P-iri cercas e
eis o melro; gaiolas
os |:

\'KMH':m-SR em prestações ma-
^ uulflcos lotes (lo terras, na rua

-•tini Telles; cm Oopacnbnnn. rm-
ni-.i' :i run dn Alfandi-Ha -S, Coni;
iianliiii Predial- "

T71EXWE-M-SE pr>.l!os no boulevard Vinte
> c Oilo de Selembro, Villa Isabel, ou

c:n ruas IransVersaes, Andarahy ou cm riias
transversal», Engo-iho Novo 011 em ruas
transversaes: para nuis informações coni
'.Mourão, 11 nu do líofirio ,11. 161 0:1 11
rua Souza lEraneo ar. Villa Isabel. X 1

T71END1S.SK uma mobiiia
> Ias. estylo .moderno; 1

nabarro n. 103•

O 33.--0) O

dc sala de visi-
kl Oeitcrai Ca*

(J 4-^3) "

T7EXDE-SIÍ um excellente piano nllenião,
> cepo de aço c cordas cruzadas; para

ver c tratar :'« rua do •Cuiili.i n. 6.-, sobra-
do (Catumby). (H 46.1.Í) O

T7EXDE-SK 11:11.1 machina Ollvcr: na rua
T *.U Rosário n. 105, euiscnptorto.

tj 4640

• thros. • cezeinas, sardas, pannos, co-]
; uiieliõcs. etc., desapparocem rápida-

mente usando Pomada Lttshana. !
Caixa i?ooo. Deposito: Pliarmacia j
Tavares. Praça Tiradentes n. (Í2.i
(Largo do Rocio) (A 4030)^

Í30HDAD0S 
á machina c á mão _ En-

3 sina-íc com pcrfciçrio; mensalidade dc
5$oeo, com 8 li(,'õeí, á rua Antunes Gar-
«•:;« n. 75 — E. do Sampaio. (4129 S) 11

PICVCLETTESJL> nnuos, usadafi
certos, compram-«S'
tas com preço, á
loja.

para menino dc 6 a
, mesmo precisando cc
\ pagam*se bem. Offi'rua 

do Cattete n. ri
(4165 S)

BILHAR 
— Vcndc-se um em perfeito

estado, com seis bolas, dez tacos c
todos oí pertences, por preco baratlssimo.
ip.ira ver c lr.il.ir com .losc P., na «;sla-
ção de Alberto Torres. C-1S53 S) J

f

CÍOLLETES 
de «enhora sob medida,

J lava. e concerta. Especialidade para
gravidez. Jlmc. llouhardo Freitas; n rua
Vuiranga n. 3?. U433 S) S

\7EXbEM-SK armações, balcões, escriva-
Y ninlins, copas e balcões dc mármore,

n-.-s.-.s dc dita pira botequim, mesas para
hotel, divisões para repartimento c escri-
ptorlos, estante; iparn livros *i papeis, eai*
xns de ferro para agua, vidraças e vilri-
nrs, cadeiras d versas, ditas para barbeiro,
e espelhos, ferragens c ferramentas, vare-
jos para fumos, de tudo temos no.-o e
usado, assim como lambem fabricamoj c
recebemos qualquer encommenda e tios cn-
carregamos dc installações em casas com-
merciacs c escriptorios; r.a rua do ÍTnspi*
cio 11. 189. OSSO (D S

Tf.EXDU-S.E mu bom piano,
V r.inli Io, pnr preoç «nodico;

Selembro 11, 213, relojociro.

T7EXDEM-SIS tecidos de arame para cer-
ríeito. ga-l 1 r:is c gallinheiros. a (ípo réis o metro;

1 Sele dei fnlirii-nm-se piiolas e ratoeiras dc Iodas as
tl 3-So) lll classes; Avenida rassos 104. (Oioãi)R

CtARTOMANTE, 
trabalha eom 3 bara-

) Ihus c doscobro qualquer segredo,
traballia peio occiiliisiuo; os trabalhos >üo
garantidos, ltezn todas as doença-; eo:-..
sulta 2Í00", das S ás S lis. Esla mudou-
se «la roa Lavradio para a rua S, João
n. 131, Meyer. lluiide Cachamby,

CARTOMANTE seientifica, jar.-.nte seus
X_l trabalhos; consulta das S ús o, .'S;
c- -•• de íamilia — Cattcte 11. f-, sobrado.

Os fillios, genro, nora c netos
do saudoso e querido ANTÔNIO
GOMES DOS PASSOo PER-
DIGAO convidam os seus parcn-
tes e ain'gos para assislir á mis-

sa de primeiro annivcrsario de seu
fallccimento, amanhã, sexta-feira, 2ü
do corrente, ás 9 horas, na matriz do
Engenho Velho, o que desde já agra-
decem. Ü__b32)
_i_____mmmm-mmm-Bma-m

CORREIO GERAL

Juvenal José da Fon-
seca

(1» ANNIVERSARIO)
A viuva de Juvenal José da

Fonseca convida as pessoas dc
sua amizade e cx-collcgas do seu
sempre lembrado esposo JUVE-
NAL JOSE' DA FONSECA,

para assistir á missa que por sua alma
manda rezar, sabbado, 27 do corrente,
primeiro annivcrsario do seu fallcci-
mento, ás 9 horas, na egreja de São
Francisco; por este aclo de religao
antecipam seus agradecimentos.

(J. 4601)

Theodora Leonor Lo-
nes de Castro

(1-AI.I.ECIDA EM PARA.TY)
O dr. Francisco de Castro

Araujo e Edith Duarte de Cas-
tro Araujo convidam os mais
parentes e amigos par.i assistir
á missa de setimo dia, que fazem

celebrar, hoje, quinta-feira, 25 do cor-
rente, ás o i|a horas, na egreja de
S. Francisco de Paula, por alma de sua
idolatrada tia THEODORA LEONOR
LOPES DE CASTRO. Desde já sc
confessam agradecidos. l.l. 4^cs)

i
í

Manoel dos Sanlos Oliveira,
seus irmãos, cunhado e sobri-
nhos, gratos ás pessoas que
acompanharam 03 rcsios mortaes
ate á ultima morada, de sua mãe,

sogra c avó D. FLORINDA, PEREIRA
DA SILVA, dc novo convidam seus
parentes c amigos para assitir á missa
de sclimo dia, de seu fallecimenlo, que
pelo descanso eterno de sua alma man-
dam celebrar, na. egreja de Nosso Sc-
nhor do Bomfim, cm Copacabana, hoje,
quinta-feira. 25 do corrente, ás 9 ho-
ras ikIo quc se confessam siiminamcitte
nratos. (S- __V_\

SAFRA DE CEREAE
«M0Kwnr.flZ3U3anni5v

*IT« «M'^«Tl,l**1**"'v,''Wf tP3T3*' ¦ n.f—. ¦BWWBPBKWmOWW*^' m*XmmVk-&IWmVBM- -¦*-xrr'-?sr_*

"ADIANTAMENTOS 
E PAGAMENTO DE FRETE E IMPOSTOS

r^AIlTOMAJnPB — Mme Aiinila
Viiistinuniilii com Iionrosns vete
rciiciiis pela "A Noliein , Jornal
dn Hi-nsil". e "riatCii". (le, São
Pmilo, coiitlníia n residir 11 rna
Hnddoclc Lobo 113 (casa (le fa-
milia). (JI -U7Í» S

t

BENZOIN
Para o emlieUczamesto do ro»to *
das mãos, refresca a pelle irritada
pela navalha. Vidro 4$poo. Pelo Lor.
reio sSooo. 1'eiíumoria Ulvi.íi-MJvi
RANCEL.

EKDBKMn

Maria Joaquina
Resino

'Antônio Brasil, Francisca .Doe.
chie, Augusto da Silva Vieira,
¦Olympio da Silva Vieira, Anto-
nin Resino, Amélia Barbosa,
Francisca Joaquina Cerqueirn,

João da Silva Darbosa e netos agrade-
¦cem a iodas as pessoas que comparece-
ram c acompanharam os rcstos_ mor-
taes de sua exlrcinosa mãe, irmã, so-
gra e avó, -MARIA JOAQUINA RE.
SIN'0, e de novo as convidam para
assistir á missa de 7" dia, que mandam
celebrar amanhã, sexta-feira, 26 do cor-
rente, ás o horas, na egreja de São
Francisco de Paula, e por este acto da
religião e caridade, se confessam eter-
nauienie agradecidos. (B 4348)

Francisco Mendes
Júnior

Leonor Mcnd-oSi Dalila Men-
¦des, Antônio Mendes (esposa e
.filhos) c mais parijiitcs convi-
dam as pessoas de suas relações
ci assistiram á nvssa de 7" dia

alma de seu esposo e pae FRAN-
CISCO MENDES JÚNIOR, hoje, quin-
ta-feira, 2; do corrente, ás 9 l'? horas,
na capella (Je S. Pedro, no Encanta-
do, pelo que desde já se confessam
gralos. f';- 44iS)

(ior

DINHEIRO 
— Emprcsla-se sob hypo-

ibce.is o inventários, Compra e ven-
da dc predios. A. Falcão, rua do Ko-
sario 11. 158, sob. (46=2 21) .«1

D
res

I)
de
c
do

INIIEIIÍO rnpido sob hypolhecs?, SO
negócios s«:-rios; na rua Buenos Ai-
. 193, das 12 ás i3 horas. (____________] M

INIIEIRO — Emprestam-se grandes
c pequenas quantias sob hypotliccas

nredius. uo cenlro c subúrbios, a 10
• olo com brevidade (S dias); na rua
Hospicio 95, eom Ribeiro, das
da 1 ás 4 horas.

kÍN7n:iR0,
bypi

(4197 S) J

Dl 
NU I".! lt'.'. precisa-se de 9:000$ sob

hypothcca dc bons predios, 110 Meyer.
1. 13S, tabelbao,
196. (4012 S) Jfalar na rua do Kosario

ou rua Archias Cordeiro

Antônio Ribeiro Alves
Casaes

flORTA-SEV..' qualquei
c,"cs ;,>r 2?''
(bonde «ie ;

c nrova-se vestido'', por
figurino, dando-se explica*

1;" ma Fonseca Telles 11. .11
ckcy-Club). (3CSjS)J

crIARTOMiVNTE dá consultas todos
dias. Rua Senador Euzebio 5.!"

modo n. ';- \\"?'.
eom-

S) A

CIOMPRA-SE 
ouro e paga-se bem.; na

' joalheria (Casa «le Confiança); a r.ia
Tel. 4.I2T, C

t

-ipscuirTORio
Jll tele:
do Bras

lione," 6"

aluga-se com mbbiüa,
por 3o$oooj "Jornal

ãiitiàr, sala 1, elevador.
Ú683 S) M

na ilor

ANICURE,
mie dc
Danlas

pedicure e massagista, at-
1 hs s horas, na rua Sc-
n. 52. (42.11 S) S

ATIlF.M.Vnc.A — Theoria - pratica,
professor dc comprovada habilitação,

leceiona cm domicilio. Chamados a L. ÍVto-
reira, á rua Dclphim 74, (5<i.l S) K
M*
"STODISTA — Confccelonnm-so
iÍAvcstidos, sob todos es modelos,
n preços módicos; Atelier de Mme.
Guedes.—Quitanda 21, 1" .iindnr.

_ (Js 35G0) _S
TITOVEIS — Alugam-se, eompram-fe c
111 vendem-se na intermediária; r. «Io
Canele n, 20, teleph. 55r. Ceut. (31.S S) J

Mc 110b iOVEIS usados — Compram-se
liario3 completos, avulsos, objeetos d*

ane, antigüidades, ornamentações, planos
dc fiona autores, etc.; rua Senador Uan-
tas 1. *íi térreo, com lv, ]<i!.e:io.

(.1433 S) .'

riMPRESTIMOS sob hypothecas, vjo-' ' 
nissorias, alugueis, moveis, invetita-

rios ele. Compram-se c vcndcm-se p«Ç-
11 Silva, á rua da Misericórdia
andar. (l-'56 S) .1

E5
dio

MOTORES electricos de i|.|, 1I2, I, s
3 lll'., e uma caixa registradora

liquidam.se, Visconde de Itaun
(juo

i-i-
S) J

TJiAZEN
X1 Reze

OMPRA-SE
ii <

Gonçalves Ui.i i>).

>l\ por id
ior 1'inlo
._ n 111 nulos dos I
, cnm porão habitavel. tendo ,1

frenle, entrada r.o bule. eom
¦mio duas salns, quatro quarto!.

porão com st:,'ulc salão na e;:-
i redio. Tair.boni se faz mna Ber-
ue.. predio ciu S. Chrislovão ou
.1; trata-se com >M.eurõo, 11 rua

11. lei «ui í, tua Sousa Franco
a Isabel. N
-i', por 50:0005 a casa
,- 11 «o, próxima á t.i.i
in 1, Só ecPve paço o ro

.Ic s.t visla 11 qua'

da rua
X. S.

nprador- hora.
l.l 51911) X

por iC contos, c pcc.nnc.ia,
predio, construcção o que ha
linho «ta estação do Meyer.

".•.:i-.ei'..iç.-.cs puta gran lc família «lç
. : trata-si

P(

A COMPANHIA NACIONAL
e trapiches para deposito de cereaes
viços com pequena despesa de armaz
respondente aos descontos da praça.

DF (\RM\ZENS GERAES — fundada cm 1011 -- cem excellentes armazéns
e quaesquer produetos da lavoura c industria — cncarrcga-sc daquclles ser-

cii.ic.-ui ou embarque marítimo, cobrando sobre os adcantanieiHos o juro cor-
ESCRIPTORIO CENTRAL— Rua General Câmara, 33—RIO Dn JAM.IKO.

(1268 S) R

p(OMPRA.SE qua!que> quntiiblde/T(-V.' ioias velhas, com ou sem ped:
qualquer valor e cautelas do Monte de¦ - " - bem; na rua tJonçal-

Orminda Casaes Camacho «e.u
marido e filhos, Maria Casaes
Cabral e seu marido e Amplia
Casaes da Silveira e seu marido,
agradecem a todas -.9 p«-=sOT3

que acompanharam á ultima morada os
rcsios mortaes de seu sempre chorado
e querido pae, sogro c avó ANTÔNIO
RIBEIRO ALVES CASAES. e dc novo
op convidam para assistir á missa qu.i
pelo dt.'sc,iiiç.-i dc sua alma, fazem ceie-
brar depois de anianliã, sabbado, 27 do
correnlc, setimo dia de seu fnllccitnen-
to, ás 10 horas. 110 altar-mór da egreja
matriz do S. S. Sacramento da Anli-
na Sé, pelo quc desde já se confessam

T | gralos, pedindo /.isoctisi rios cumpri-"c liniT.ios de condoler~,as. R. 450'-
mMEmamWWmwmmmÊm

AZEXDAS á venda, no miininiplp dc
boas terras para agricultura,

bons pasto.-, para gado e cafésaes; ininr-
inações com Eiias Cardoso, rua
ria 11. SO,

da filo-
(4113 N) J

pilAMOMTON-ESXX se de $300 a

):ri iu*
Comi

- chapas — Trocam-
. Vendem-se de $500

. Compram-se usadas. Con,ccrtam-se
plionci o vendem-se :i 2of, 25?.
ramse; rua Uruguayafta n. 135.

(31-I! S) J

MII.INA LITOGRAPHICA — Com-
uma cm eegunda inão.i do tor-

nulo A 011 Ji li. Caixa do Correio rir-
(2?79 S) .1

MACII.I>pra-sc

MP.VltXAáO. Rocha 35

Soecorro; laga-se
vcs Dias n. 37, Joalheria
lephpiic 991, Central.

Valentim. Tc-
(2947 S)B

[f.F,XDE-SE

quartos,
mero 1 *

3:500$
i casa c

c tralar na -ri

a estação d-'
1 2 solas e 2

Angélica nu-
(l.-u M J

, um
AlenT7-EXDE-SIC haratissimo por urgeici

V terreno, de 8 por 40 na rua üttp
ral Canabarro; rua do Rosário

(4160 X) Mc-.r, Ceucr,

osa 11. 24, Mcycr. (K :)N

: em Vigário Geral, K. de .Ferro
:!d;na( a ,\_ minutos der viagem,

terreno de 10X10, 10X6700 c
d. -lc 350$ á 1 :-..«.$, á vista ou
céi-.= conforme bibc.la abaixo, rem

.¦o Ií

«lo Uio
fOl I"

1'rcÇC

1 :;o^*
1 :ooo$

800$
70:.$
t.c-,$

do Ouiv

Signal
75$ooo
íioíeoo
?oSopo
405000
35$oOO

pa sagem
c cal

«.ill

450S
3S»5

l'restaç5o
37S000
,-jo$ooa¦•;i)ia
20S0OO
17S500
iSSooo
12S500
Ii $000
f>$090

¦ida

-iri-NlH-lM-Slv por 32 conlas quatro Pie-
V rí:os i rua Barão do Bom Ketiro. bou-

,-„', h nortn, com jardim ua frente, entrada
,i> lado com duas salas, dois quartos, co-
rinha c quintal, rendendo 400S mrusr.cs:

com Mourão. i rua do kosario' rua Souza branco ::. aj.

\T.EXDE-SE um hom fogão, com pouco
V uso, para casa dc familia; na rua llcla

,\c S. João ll. 37S, casa .-. (R .1.132) ü

TTiEXnE-SE
V oecupar \q_at, po;

r.:a Viaic o Ouátro

uma vitrine nova, para des-
ar, pnr preço dc oceasião; na

.Maio n. 431.
(.1 -I310) O

\7-.KXDli-SE
V por 650$;

-.-. superior piano PIcy
rua Luiz de Camões, 4

<} 2 125) O

XT-EXPE-SE barato uma
> roha completa para caí

de Petropolis i.só.
pe-mobiiia de

ai. Uua !'
(413; O) R

"tjMvXDK-SK um forte e harmonioso pianoV do afamado autor Gaveaii, qtia"sl novo;
na re.a da Alfândega n. 261 (sobraiíu).

cs 4237) o

c \1!",T>F.S DE
Ourives, 60,

VISITAS — (""to :$.
pnpclaria. (1263 S) J

OMPKAM-SG malas, roupas e 111 ns
¦tos dc uso. Carta para B. Gttl-
rua da Constituição n. sr. quar-

(aSti S) J

/noMi
\.l ol.j
marãe
to n. .'¦¦

(~tOMrüAM-5E 
pianos de bons fabri-

J cantes, na rua da Aliar, lega n. 131.
A'-r..rrei:in'.ia, dc 1 ás 4. eom Ercllas.

(.2,-50 S) R

CARTOMANTE mme.c Ni :olcttt,
ii

pred

Antônio Gomes Passos
Perdigão

Victorina Ubaítiba Perdigão,
viuva de Antônio Comes Passos
Perdigão, convida os .parentes c
amigos para assistir uma missa
que mandam rezar pelo 1" anui-

ve-.-s.irio de ási! Ipawaincnito, tamanha,,
sexta-feira, 26 do corrente, ás 9 horas,

Sancttiario do Coração Je Maria,
rua Cardoso, Meyer, Des.1; já "

CtKAVADOU 
sobre nictaes, oartmttós,

rsinetes, blocks para marcação cm alio
relevo dc papel. Tiiiibragem a fulle dou-
ie Gravuras sobre ctisiaes e porcellmias.
,o de Ma:ço Sr. 2" ondar. (ir.l9S) K

Graphit ¦ Phimbsghia so S?
quantidade, uiesmo minas in- ,r,JI)ISTA pcriu (I.
teirus, ou arronda-SQ qualquer ]_}____ _.m.m „ corl,nt
lugar cara cxiilorar. Offcrtis
com amostras a lüd. Dunrto
Itio de Janeiro, Caixa do Cor-
rolo 1561. R 111;|

MANTEIGA 
ESI

riaineute dc M
lhores condições e preço;
Teiro n. 189.

ECIAL, recebida «lie
s, venda-se nas me.

nin de São
(4091 S) J

MOVEIS 
— Con-pram-ie mol.ili.i», pia-

nos, quadros, tapeies, ti eus (le co/i-
nha, roupas dc cama, cautelas do Monte
de Soecorro, etc.; rua S. Luiz Gonzaga
11. 20. (uno si n

ME. Zlzbiha e-r!.ircce todos os por..
tos da vida e Concerta. Consultas

grátis; tua Fclicio n. 5-S — Cascadura.
w

Cartomante; rua
Eslação do Roeb.

(4407 SJ

110
na

cja: i
6|Xr.EXPiEM-SE e eompraai-sc moveis dcP-V o iiiniro por "-¦>¦• «"""•" <i>~ ':•¦•¦

V ioda esrecie, divisScs. escrivanhilias, h* consultas so para¦ senhoras de i as 6
prensas, piano,, etc; rua Senhor dos Pasl da tarde; Buarque de Macedo n. y.sos 11. lS. (R 4-153) —_ i ' -

trata*se
161.

Villa Isabel.
eüio

?S5aoo
2.S500
i7$s«>o

encanlra pessoa en:arrrg.
,.r <ij terrenos e (taia-s: com o pio-

uo* dias «Hei-, h nn S, .Januário
4 ás 7 .ta larde e eís domingos das

¦ da manhã á 1 liora da tarde iw
Geral. (R ^<ll__

r.EXl")E-SE unia mot
.11 V, em períeilo •

., sidear. cí--.; laig-

cyclcta Indian, 3 ila
slado o com puiieo

da Carioca n. 3-
(H 4343) O

XPUXDU-SE por 13:500$ um ¦¦
V ua c«taçlo 'lo Meyer. assobradado, alto,

de <J'M'ta-a de ferro, entrada ao lado, nov.
,1c solida construcção, com bondes a porta.
cdiíieado em centro de ^""o 

com tres
n-nrtos Ires salas., quarto para I1.0.11. ». (-•
iniernõ installaçüo eiectrica cm todos os
compartimeiitos, jardim na fronte c aos .1-
dos, balanço rara, creança e pomar: trata;
M co>a ll»»'3»- h 5" di5 K"3:- n,vní
S i rua Souza branco n. 4;, Villa
Isabel. *

T/iliXOEM-SE licença e
> deposito de pão; trala-s

Telles 11. 13.

nsilios de Um
. rua "Fonseca

(.1 4309) O

"\*1',\"1)V;M-SR 
na "Villa Tavitiia

* cvcellentes lotes de terrenos
em iH-itiionns nrestacões do «>í«
«•iu (lennto. Os srs. iirctenaentes
poderão tomar os trens dn Iiinl"
Auxiliar do "Rio (1'Ouro
enror em íi-cntn A
rnviina o escriptorio na > uniu»-1 ra

11. '»

na

lindo predio
. .S41,

rna lluenos Aires n

ia Jardim
igo; vtr e tratar
ioS, das 12 ás iS.

(393fi N) S

¦\TEXl>l!-SE uma
V de loteria c ri

da Quitanda n. qS.

Installação paraipeciiva licença;
(1 2

bilhc
rua-) o

\T-l-".Nlii;-SK
V roba chira,

por metade do
cio "• 170.

um lindo dormitório dc pe»com columnas, quasi novo,
valor; na rua do Hospi-

(J 4-lõe) 0

\T-EXDE-SE o varejo de cipuros sito
V plataforma da estação de Ramos: tr.it.v

;c com o ír. Henrique, no mesmo, lá 4-1-0 O

c pro-
Estacüo dn
dn Compa

nliin 1'reilial. l*rosncctos e plan-j
í.-.s suo dlstrlliuldos na rua «»
AL".'.:.'•_;:( u. 2S. <>)

XTFNnfi-SE -.'•"- terreno, ã rua Visconde
Vde Sanla Isabel (em frente ao Jará-m

7-, .ló-t.-ol c--i oXSS. «!,i:-..lo fundes c,u
fiente paíi a rei Atürclo. liüieucou. I. Tam-

vende cm dois lotes; Irata-se com
do Rosário n. 161 -nem sc

Mourão, rua
ou.ia II, 47. Villa Is

KXPE-SE 5 travessa
V lò da Collegio Milita

lemas a '5 cada uma;
\irts 19S.

GC mo-
S. José.

trc$ casas
na rua I'.

(3936 X) S

irKXilK-SiE uma hoa mobília de peroba
para sala de jantar, constando de um

buíící com vidros gravados c mármore, i
trincli.-.it com espelho c mármore, I cl.-.Rcr
com espelho e mármore, i guarda louçss
com vídroâ gravado3, 1 mesa elástica de ara-
nha cam 5 taboas c 12 cadeiras com cn
coito estufado dc couro: ver e tralar na rua
Chaves Faria n. 49. Largo da (-nncella.

(4196 O) J
"VHIXPK-SE um bom o haraioníso piano, á

ma-Visconde Jl.-.ranguape o. 15. Hotó
dos 'Estad. s. 0:35 f» R

TjT-EXDdiM-SK uni bom piano novo, do
V celebre líiiler, corda3 cruzadas, 7 ií.*, oí-

ta\"as e tres pedacs, o melhor formato, por
rpeço módico; um dilo Pleyel, perfeito, g.i-
rantido. Tmnbe mtrocam.se, concertam-se e
afinam-se pianos. Ao Piano de Our?, do
Guimarães, lia 40 onr.os, rua do Riachuelo
,1. 423, sobrado. (J 3282) O
"TTEXDEM-SE 12 gallos Orplngtaa bran-

> cos, er.cel!e.-:'.c3 reproducto.-cs, dc um
anno «le edade, a 2=S cida uni, e T.ejiliorn
norte-americano, n o? cada '.;:n, todos bran-
cos: rua «la Alfândega, 130, p andar, dis
4 ás 6. 01 4-tifi) O

c-A
di:

Mt.rOMAXTK brasileira, iniciada
j-sterios do oceultismo, possui

do grande poder cm sciencia occulta,
o inrescnte, o passado c prediz o futuro.
Consulta efjoo. Só attende n senhoras;
r-a Paia:) S. Felix 44. casa 1. (4732 S)

TRASPASSÃ-SE
fTIKASPASSA-SE uma boa pensão, com
X muitos pensionista?; rua da Aiinr.de-
ça n. tm, 2o ondar. (.[511 1'} J

CVRTOMANTE 
d. Maria Emitia, a cc-

lebre c i1 do Hrasil c Portugal, con-
sagrada pelo rovo como a mais perita;
confiança em seus trabalhe; que desafia
as ove sc «li.-cm mcdiuma clanvidcntes,
espiritas c professores de sciencias oceul-
t.is- ás exmas famílias do interior c fora
da'cidade, consulta por carta sem a pre-
seriei «Ias pes soas, única neste Rc::ero: a
rua «le Santa Luzia n. 24S. sobrado, jun-' avenida Rio liranco, cisa dc família

irVrOTIIECAS na cidade e subúrbios,
nrandes ou pequenas quantias;. rape

de- c juro módico. Informa o^r. Pimen-
ta, rua do Rosário 11. U',',
«los.

sobrado, fun-
(3S7S S) R

ti.V '
'¦¦.; .•¦?,-;.» .7"-v

tallle.-.r,
armar uo mane-

rimui sob medida c por (igurino. Vie 1
domicílio; preços baratissímos; rua Sena-
dor Euzcbib 11. 129 -c Asscmbléa 11. 7-

(3680 S) J

VOTAS r
_i\ «1.15 .11

PROMISSÓRIAS _ Com lo-
garantias, para desconto, com

grande abatimento* Informações ^ com o
sr. Gonçalves, na cliarularia Paris; i?.\
rua da Assembléa, (ai'17 SI .i

to
d» toda a serie lide. (3S33 S) .1

ríARTOMANTE
\J te.lo; rna M:
i« andar.

bahlana, entende
rcchal 1'íoriancf n. i:

(4656 S)

TTiEXDEM-SE cl:.:p.-,í de zinco usadas de" -111.,6 o par lísoo cada uma; tt.ila-se
rea S. Francisco .\iv:cr n.
hoias,

as 4
,(4l.|5 0) R

rnRASPASSA-SE uma cisa de cjiopcos
X dc senhora c lavagem de chapéos dc
homens; é negocio ferio e bom para quem
precisar tr-b.-.lliar: becco do Rosário o A.
(.unhem sc admitte um sócio. (-, 1?.'P) ]

tEAPftOS

íavam-i 
'

rUB lb

CHí Kníeitam-se por figurino
|S e sS; reformam-so, a 2S;
tingem-se plumas e aigrettes;

Ci.rioca n. 4S — Saia Elegante.
(4f.ó5 S! M

Anna Maria de Cer-
queira Cardoso

,'MV- DO PROFESSOR A. CAR-
DOSO;

A familia de Anna SI. dc
Cerqueira Cardoso agradece ns
pessoas que compareceram ao en-
terranfento e de novo convida
os parentes c amigos mara assis-

tir -i missa d» setimo dia <le seu pas-
samento, «íim será celebrada _ lamaiíha,
sexta-feira, 26 do corrente, as, o 1I2
borai na egreja de São Francisco de
Pauía ccii!'ck-.-.Vj'Je-ite ddsde já agra-
deeda. K- *áfi't-33D

ÍTOMEM 
F''r''-'> c ''° commercio, precisa

1 cm casa de familia, dc uni quarto
Kir.i morar, (iuo -soja limpo e arejado,
sendo c.trc ns ruas General Câmara c
Prainha. Andradas e Ourives pagando
odeantado 2S?ooo. Cartas , a 1'mlo, para
n -.ua do Ouvidor 7S, loja. (4O06 S) .1

OEFERECE-SE 
um moço com grandes

relações no commercio» .;.\ira vende-
dor ou viajante, no interior, dando tu da*
as informações precisai sobfe a sua _ con*
dticta; cartas nesta, redacção, com iniciae-í
D. E. (40.(3 S) J

rMPOTENCIA — Cura-se com .13 par-
L rafas dc eatuába, remédio vegetal, vin.
o do sctlão do Ceará. Encontra-so na
ua Santo Clinsto u. 01. (-1573 3) J

rMPOTEXCIA — Cura-se com as gar-
L rafas de eatuába, remédio vegetal vm-
o do jcrião do Ceará. Encontra-se na
ua Santo Curisio n. 99- 07=4 o) IS

TI'?TRO 
Radltim; brilho no» collari-

j nhos e camisas, vidro L'i.ir.'le $500
Mirccl-.al Floriano n. 46. Itapiru' (ju
Lavradio 171. (4342 S) 1

PRECISA-SE 
permutar

negocio de fcccoj e
uma casa ue

e molhados, boni
ponto, com todas licenças, c utn r'rctl'f'
próprio pnra a moradia da família, pro-
ximo ao negocio, no subúrbio por uma
situação c negocio, mesmo distante da
estação sutim&anii; informações, á ma
Domingos Lopes n. 133 — Madureira.

(4133 S) 1:

I) INIIKiltO — Qualquer quantia a ju-
módicos para liypothecas, anti-
descontos, cauções e penhores;

Pinto, rua do Rosário 134, tabel-
— - .(i»13S) M

chresvs
rom J,
;íso.

Tenente Cicero Feriei-
to Ferreira

Com::el Cypriano Ferreira c
sua familia convidam aos, p.iren-
tes « amigos para assistir uma
santa missa, na matriz dc S.iu
Francisco Xavier, uo Engenho

Velho, ás 9 hor,'.s amanhã, sexta-feira,
-6 do corrente, por intenção di -alma
do seu idolatrado filho CÍCERO, falte-
ci.lo cm Poeto Alegite, Iüo Grande do
Sul, no dia 19 do correr.íe. Antecipam
ii—fv,ná'.'.s aBraé:oíinentp3« R. 4$f>i~>

LUSTRO 
Ridium; brilho nos punhos c

oitarinhos, dúzia, vidros fraudes .iS,
pedidos á Caixa postal 393. Rio. (4342 S)R

PRECISA-SE 
falir urgentemente com o

sr. Manoel José dc Castilho, á rna
Carolina Machado n. 222 — Madureir:-

)ERFÜMARIAS—"A'
tem uma garrafa

T AVJI
SJ a

AVAXUEKIA Modelo, ba sú uma, e i
única q'ie lava c enaimnia toda

a roupa, tar.to.de homem, como de .«e.
nhúra e de casa, com espeçia.idade «le
luxo, com a máxima perfeição; tem
perigo (dp. contagio.

lomiciho.
manda buscar e levar

Telepb. Sul, 570. (1923 S) lt

wME. Clara Coudtrc
dicura, massasisla

Clemenic n, 105. Telepl
a omicilio. 36 as senho

— Mahicura, pe.
p!omada; nw S.

1.279, Sul. Vae
s. i:-,7 S) R

(451; S) J

Garrafa Grande".
ra'a dc grande formato as

vistas do publico, pendente da saca«.a ao
predio cm 

'que 
se acha, á rua Uniguaj-a™

n CS. tendo pc-r i:so
deixar enganar.

TJEXSAO - Fornece-se bem fciía, J'X cisa de família; no rua 'Io (¦
n. 2S7, largo do

muito fácil não sç
(A .1-2.-.'

ia; 11*^ *«» .¦-, , c. .
Macliado. (iCm») J

MODISTA — Oííercec-.s
mensalmento on diariamente,

ME1'XIXA — Arcciia-sc uma rm nm coi-
leíiio, para ser educada, de li a 13

annos, prestando esta olguns serviço» le-
ves; ni rua S. ChristcYão «. 4pt'- _. ,.1=33 S) '

PERITA 
1

trabalha

peitabUidadc.
tratar, na r::a
dar.

¦se par.

— Vende-se
PEXSAO 

4 venda — venoe-se urgCR.
tiss!mo ou «lá-rc sociedade numa pc-

1 -cr.a nensío, uo centro, afreguezada, por
500$ openas. Melhor, 56 eivar ouro. Car.
ími G. Xetto. posta restante do Cor-
-e:o SJo Clemente. Ojiq S) M
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pARISIENNE
enselgno pratiquement

son idiome; r. Candelária n. 06, »•
»ndnrj encontrada das 9 á» 11. (46510)1

de qualquerirmano; pa-
á rua' da Alfândega 11. 146,

(4=55 S) J

IANOS — Compram-se
or O
bem;

JL autor o estado,* de i|.i armário
gam*B0
loja.

PENSÃO 
— De casa de

te, fornece-se,
familia decen-

farta, bastante rariada
feita com gêneros de primeira, * 7°l

mensaes, á rua Coronel Cabrita n. S» —-
S. Christovão. (3578 S) J

Compram-ie dc
A Parreirinha",

das ij ia 16,
(«7SiS)R

PIANOS 
USADOS —

bons fabricantes; n"
rua da Alfândega n. 131
com Freitas, *

QUARTO 
com pensão,

soa-3 de tratamento.
Senador Furtado n. 122.

QUARTO 
pa.ra

ras no dia, pi
do centro da cidade
a Josc Pedro.

aluga-se a pea-
Tem telephone.

(450-1 S) J

descanso, algumas ho-
ras no 

"dia, 
precisa-se de um perto' * ' Cartas neste jornal

DENTISTA Heitor- Corrêa,
especialista em
trabalhos a ou-
ro e dentes arti-

ciaes. Gabinete montado com appare.
lhoi modernos de electricidade. Preços
módicos. Das 7 ás 6 horai. Domingos
até is j horas. Travessa de S. Fran.
cisco de Paula, 12.

(J _--0

PARTEIRAS

ARTHRITISMO-
(ácido urico) _ todas manifestações (rheu-.
matiamo, molestw da pelle. areias do fl-
gado e rins e impurezas do sangue) etc.
Cura garantido pelos Banhos (Suadores),
Lux, Vapor, Sulphurosos, Massagens. Ave-
nida Gomes Freire, 99, das 6 it ao horas.
Preço ao alcance de todos. Instituto de Phy-
aiotiierapia. (Mj/iS) S

(J 338o)

PARTEIRA
(4036 S) R

I~»K_. 
OGIOS, despertadores, compram-se,

li trocam-se, vendem-se e conccrlam-se
por $500, ií,.a$, etc; rua Uruguayana
n. 1.15: casn de gramophones. (4042 S) S

COCIO Precisa-se de um para des-
envolver um ncROcio, com a quantia dc

400$; ipicm estiver mas condições, pro-
cimir o sr. Tclles, rua Visconde dc Itau-
11,1 11. 30, sobrado. il( (,5,5 S) J

C_--.II01.AS, auercis 6cr bellas? — Só
O mandar o endereço ao pharmaceutico
inglez, caixa postal 1341 (incluindo sello
dc Sioo), que tos remettera os eonse-
lhos. (44" S) M

Mme. Francisca
Reis, diplomada,
far apparecer o
menstruaç5o# nor
processa icientt*

fico e sem dor; trabalhos garantidos e '"'«:•
ços ao alcance de todos, sem o menor pe-
rigo para a saude; trata de doenças do
utero; rua General Câmara n. 11.0. Tcl.
n. 3.368, Norte, próximo da avenida Cen-
trai. Consultas grátis. (M 3611)

. suaa conseqüências.
Cura radical, injecções
completamente INDO-
LORES, de sua pre-
paração. App. 60Í •

914. Assembléa n. 54. das ia às 181 lio-
ras. Serviço do Dr. PEDRO MAGA-
LHAES. Telephone 1.009. C. (S 3447)

SYPHILIS'

BIHIIIÍI

|A GÜRAoiSY

_.„-~.._r,CT,T,tre--rT__»E3BizraE*'^^

ra__»^ MèMífflffl ! ÍI-W-IIÍ iS !11 f I HTI í ff IIII 1mèhíiiíibi»
*.

Adquirida ou hereditária ero todas, as suas manifestações. Reumatismo,
moleatlaa da pelle, Feridas na _.occa,.na'riz e garganta, «lemas, uaruiiu ,
Furunculos, dores musculares. Inllammação das glândulas, Ut.el»men.o..,«» a_r

_ teria», Dorta no» o»»o», Ulceras, TuAor», Mancha» da pene
S enças resultantes de Impurezas do Sangue se consegue com

CjAiuv»-.»-* "—-— —

c todas » no-
ços

PARTEIRAis

SAl.A 
— Aluga-se uma independente com

chuveiro, electricidade c pensão,_ pro-
¦pria para moços de
Visconde de Itauna n.

tratamento; a rua
36, sob. (4507 S)J

SAU'VAS 
— Extincção completa com

o emprego das legitimas formigas
Cuyabanas. Peçam prospectos — J. Re-
zende; rua S. redro n. 38. (M 3213)

Mme. Maria José.
diplomada peta

culdade de Medi.
ema de Madrid, trata de Ioda» as doen-
ças das senhoras e íai apparecer o in-
commodo, por processo «cientifico e sem
dõr nem o menor perigo para a taude; tra-
talhos garantidos e preços ao alcance pe
todos, Avenida Gomes Freire n. 77. ' «.'«¦
phone n. 3.642 Central, consultas gratu.
Em frentete ao theatro Republica.

(S _..35)

chronicas e
lecen t es.
Quereis fi-
car radi-

calmente curado cm poucos dias? Pro-
curae informações com o sr. Feijo, que
gratuitamente as offerecc, não conhe-
cendo caso nenhum negativo; rua
Theophilo Ottoni 167. R *7.9

Cartomante
ra n. an.

scinetifica —
única no gc-
nero. — Rua
General Ca-

..194 J

Licor Vegetal Bi-iodado
1 O ma!» poderoso antisyphilitico — O . mais enérgico depuraüjro. *?$"*$?
I pela D. G. de Saude Publica e registrado na Junta Commercial. O M*»Xj
I poMue um valor therapeuüco c scientffico incontestável, pWtefiS
1 infinidade de attestados médicos e de pessoas que com elle .se eurír«"'; deÇ01J

de já estarem «em e.perança de obter a cura. Este prodigioso "¦»«'° e. *

1 salvaçSo dos syphiliticos desenganados. Cura a doença, purifica o Sangue e :or
1 talece o organismo. O LUETYL é de palladar agradabillsslmo, Joma-se 

as re
feições, não tem dieta e náo produi Estomatites, «n«e"ijfun ""L*-*1"' iim

I como muitos de seus similar». Tomao LUETYL o UNICO que com VIM
VIDRO far desapparecer as manifestações da Syphilis e a» doenças do sangue.

5 Encontra-se em todas »» Pharmacaas e DrogoriM do Drasil. 1'reço 5$000, m

Fabricante: Phc.-Ghimico, ÁLVARO VARGES 1
Av. Gomes Freire, 99 — Tel. 1.202, Cent. |

llMllilllBllBilIM

GRAVIDEZ Evuà-íe
usando as
velas an-

São inoffeusivas, commodas
seguro. Caixa com a5

veias 5$ooo. Pelo Correio mais $600.
Depoihario: praça Tiradentes n. (>•,
pharmacia Tavares,

tisepticas
de effeito

LIVROS
tissimos.
Passos r

— Envio-se catalogo de
livros de oceasião, bara-

Casa Torres, rua Senhor dos
98, Rio. (32S3S) J

C0L0RINA,

INSECTOS 
— Eliminação total, com

um enxame das legitimas Cuyabanas,
J. Rezende—Rua S. Pedro 38. (M 3-114)

TECIDOS 
de arame para cercas e gal-

linlieiros a 600 réis o metro, na Ia-
lírica da avenida Passo» 104. (1052 S) R

PARTOS

ITMA familia, aluga dois commodos jun-
U tos ou separados, com ou sem pen-
sío; pretere se a rapazes; na rua Fonseca
Telles n. 31, bondes de Jockey Club.

(3684 S) J

VALT-ES 
— Premio do Café Cantagallo,

dao direito a variadissimos objeclos
de uso doméstico. Peçam o saboroso Ca-
fé Cantagallo cultivado e selecionado por
agricultores do E. do Rio e ojuntem va-
les. TorretacçSo*. travessa Costa Velho 11.
_o, Teleph. Cent. 2989. (4»53 S) S

MÉDICOS

moléstias de
mulher, o DR. H
DE. ANDRADA,

cura, corrimentos, hcmorrhagias e su«pen-
»fics; de modo simples, evita a gravidez
no» casos indicado», (atendo apparecer o
incommodo, «em provocar hemorrhagia,
tendo como enfermeira mm. JOSEPHI-
NA GALLINDO, parteira do Hospital
Clinico de Barcelona; consultas diárias
grati» aos pobre». Acceita cjientes em
pensão. Contultorio e residência: rua do
Lavradio n. 111, «obrado. (443» S) J

Tintura ideal ga-
rantida, para res-

tituir ao cabello a sua côr original pre-
ta 011 castanha. — Preço io$ooo; pelo
Correio, mais a$ooo. Deposito geral, rua
7 de Setembro n, 127. — R. KANITZ.

PARTEIRA — i verdadeira
mme. Palmyra

— Com longa pratica, trata de moles-
tias de senhoras e suspensão, por um
processo rápido e garantido.. Acceita
parturientes em sua residência, á rua
Camerino n. 10J. R. 4<7j_-

CURA RÁPIDA £&££$
netta. Da paralyíia, obesidade, torções,
contusões, cmagrecimento, dores, rheunia-
ticas, pelo meu processo especial e ga-
rantido. Da» 7 i« 9 no Hospital S. Za-
catias S. Casa de Misericórdia, de- 1 as
2, na Pliarmacia, avenida Gomes * reire
124. Tel. 4139, Cent. Residência: Rua do
Riachuelo 383, «ob. Acceita chamados para
domicilio. (J 3084)

Dr. von Dollinger da
Cf sir a do Ho5p' t'a Beneficência
U***S**í Portugueza e com estagio
na Real Universidade de Berlim. Do-
enças do rim (exames com a luz). Ci-
ntrgia, cura radical das hérnias, lie-
morrhoides, estreitamentos da urethra.
Operações sem cliloroformio e com a
anestlicsia regional. Mem de Sá 10,
sobrado. 11 ás 12 í ás 3 :|a. Tele-
phone 4.810, Central. 

20.000$D0O
Até esta quantia, compra-se um pre-

dio entre S. Francisco Xavier e Rio
Comprido; trata-sc somente com o do-
no. Cartas a A. Antunes, rua do Hos-
picio 45. J 4600

GOLGHOES
Vendem-se para solteiro a 3$, 4$, 5$.

e 6$ ditos para casal a 7$. -$«,e. 12$;
officina e deposito ú rua irei IA-* rua de Catumby.

(R 4597)

na
neca 309, próximo

__£__tflfa%

nmmmwmmwmgmmsimmmTT. i,*^i-»--i"«»

Companhia Industriai e Con:tructora

CAMPOS DO JORDÃO — Indtct-
çSes scientificas sobre o local, seu va-
lor e sua adaptaçüo a indivíduos enfra-
quecidos ou a tuberculoso». Dr. von
Dollinger da Graça. Mem de Sá, Jo,
sobrado, is 3 i(_. T.lephone, 4-810,
Centrai.  .

Professores e Professoras

DOENÇAS 00 APPARELHO 0IGE3-
IlfO EDO SYSTEMA NERVOSO—
DR. RENATO DE SOUZA
LOPES, docente na Fa-
culdade. Exames pelos
ralos X, do estômago, iMpi p-r
Intestinos, coração, nuh j IK -Cl U ______
mões, etc. Cura da asth-
ma. — Rua S. José 39, de
2 às 4. Grátis aos po-
bres ás 12 horas.

A3G2

DR. ALVINO AGUIAR
MOI.-.STTAS INTERNAS

KSTOMAGO - FIGADO - IN-
TESTINOS — RINS — PULMÕES,
ele Coníiiltorio: rua Rodrico Silv..,
n. s. Teleph. 11.271, C. Das 2 as 4
hoias. Residência: travessa Torres n.
17. Teleph. 4.265, Cent,

mensaes. Run
andar. V-ic

rpratico, Mr. Pe-
ter garante ensinar
em seis mezes, 10$

da Quitanda n. 50. >° a""
domicilio por preços moilu

(2019 J)

Gallista
do Ouvidor, 165

— Miguel Braga, grande
cspeci.Hst» em extracçao
dc c_,.los c unhas encra-
vadas, sem dor» etc; rua
sob., tcl. Norte, 1.505.

\

>

•JBOM-HKTIKO'
(CAPITAI, »EAtlZADO. looioooSooe)

Encorrega-íe de CONST.RUCÇOEb
PREDIAES em terreno» próprio» ou. em
terreno» do» cliente», mediante condn6c»
muito vantajosas, «endo o pagamento «
orai»"longo e em peauenas trestatBes.
CONSTRUCÇÕES IMMiEDIATAS CO™ 

HATERIAES DE 1» ORDEM
IEnc«rrega-se tambem:
_' da conservação de predio», rtcon-

títuccSe», recebimento de tlugiMi», «om-
pra *¦ venda de terrenos « de todo» o», ne-
gocio? que se relacionem eom hmnov.ii.
PTCÁlil PROSPECTOS E EXPLICA-
tOES A' RUA DOS OURIVES, N.. 45' Norte

GRANDES REDUCÇOBS nos pre-
como sejam: camas para solteiro,

-5$ » 35.1 d»'»*- ristori, para casados,
40$ e 45$; lavatorloi inglezes, so.;
toilettes commodas. 100$ e 105$: guar-
da-vestido», 35$ e 45$ I guarda-louça»,
35$ e 45$ooo; guarda-pratos, supe-
íiores, 110$ e i_o$* guarda-vestidos de
desarmir, 100$ e "0$. mesas elásticas,
so$ e 55$; mobílias estofada», 130$.
140$ e 180$; ditas Sul-Amenca, 100$ e
110$; cadeina p_ra sala ou quarto,
75$ e 80$; cadeiras de balanço, 35$, e
40$; dormitórios, 4"$ e 450$, »apena-
res em arte «. fantasias belgas e estylo
allemSo, 500$ e 510$ *, diversos modelos
a escolher; sala de jantar. 380$ e 400*.
ditos estylo allemão, 390$; superiores
de fantasia, crystaes c cadeiras de cou-
ro, 830$; camas de arame, io? e 12*,
colchões de crina, 12$ e 35$; capim,
3$ a 10$; e tudo novo e de primeira
qualidade ao

LEÃO DOS MARES
110—I/AKGO DA LAPA—HO

— Peçam catálogos ¦*¦**-

pílulas
virtuosas

Curam cm poucos dias as uiolc-tias
do estômago, figado ou intestino.^ _

Estas pílulas além de tônicas, sao in-
dicadas nas dyspepsias, prisões de ven.
tre, moléstias do figado, bexiga, rins,
náuseas, flatulencias, mao estar, ctç.
S5o um poderoso digestivo e regulai-,
xador das 3ec.reç5es gastro-intestinaes.
A- venda em todas as pharmacias. Ue-
posito: Drogaria Rodrigues, rua o.
Dias, 59. Vidro i$500, pelo correio
mais 300 réis. J 423*

ComuanWa de Loterias Nacionaes do Brasil
Extracções pubUcaa sob a fiscalização do governo federai

ia. 2 U2 e aos sabbados ás 3 horas, á
rUAVIScWdE JPE ITABORAHY N. 45

HOJE HOJE
303-20'

15:000$000

Amanhã
340

Amanhã
-ti-

20:000^000
Por lüíGOO. om moios

Depois tíLe _s_ji_n.ELxil3._ai
A's 3 lioras da tarde—339-ooo$ooo

LIVROS

Aulas nocturnas %^S,
trancez, inglez e allemão, ensinados pra-
ticanicntc. Curso completo ue preparato-
rios para admissão is escoln superiores.
Rua Mari--. e Bairos n. «58 (Collegio Syl-
vio Leite). (-759 S)M

Professora Ensina portuguez,
francez, inglez e

piano; informações com o sr. Peixoto,
rua Haddock Lobo, 3=7. J 46-*j*

•"./fí-xTrüT-J • Colchoaria do. Povo,
ÍV-W V Hfi-O; nos subúrbio!, a casa que
maior sortimento tem de moveis novos e
usados .colchões e almofadas dc todas as
«liialidailes; não tem competidor em pre-
ços, ainda mesmo nas melliores
cenlro, pois, íabrica em suas
não façam negocio sem visitar
casa. Colchoaria do Povo,

COMPRAM-SE novos e usados, pe-
qticnas e grandes BIBUOTHECAS
RESTO DE EDIÇÕES, etc.
e informações, á rua SETE
TEMBRO 187, i° andar.

chamados

PENSÃO FLAMENGO
Alugam-se a casaes e cavalheiros de

tratamento optimos aposentos ricamente
mobilados com pensão, tratamento de

DE SE- primeira ordem. Praia do Flamengo,
(B 4631? In, io. '_.  J 3'So

Por 4$OOOom quintos

Granie e Extiaordinaria Loterij de S. JOÃO
EM .TRES SORTEIO*.

Sexta-feira, 23 o Sabbado, 34 Oe Junho
A's 3 IIORAS UA TARDE A*s li e i DA TARUh

336 - 3-
I' sorteio... Ioo:ooo$ooo
2* sorteio... loosoooSooo
3* sorteio... 2oo_ooo$ooo

Totftldo,-rSosu-a_o,c_ 
40O:OO0$000

Preço do bilhete inteiro 16$000 cm vigésimos de SOO róis.

Os pedidos de bilhetes do interior devem ser acompanhados de mais
600 réis para o porte do correio e dirigidos aos agentes geraes Nazareth&C,
rua do Ouvidor o. 94. Caixa n. 817. Telcg., LUSVl-L, e na; .asa F, i.ul-
niMiíci, Rosário 71. esquina ilo Beco da» CanceUas.
nitro i.-7j.

BEMVINDA
Pede-se a --nem conhecer uma rapa-

riga com este nome que eni lempo esteve
em casa do sr. Jucá Nardy, em Paula
Mattos, com a fallecida Mafalda -e em-
pregada ultimamente em casa da rua o.
Clemente em Botafogo; dizer .-} mesma
que compareça á rua Haddock Lobo
o. 211, das 6 ás 9 da noite, cm casa
de d. Handóca. para interesse da mçs-
ma. Gratifica-se a qilcm dér .»ot"---?.s
exactas. <.B -'558J

c.ixa do correio

m

CÁPSULAS RAQUiN

Maio,
Novo.

505, -
Tel.

505 A, entre Sampaio
1785, Villo. ('5M

em .
casas (Ío
officinas;
a nossa

rua 2.1 de
e F-.
S) J

PROFESSORA 
de piano, canto, solfejo

e theorin, pelo programnia do Insli-
tuto Nacional tle Musica; prctuira alu-
limos para admissão ao mesmo; preços
módicos; cVirtas
Ikvilacciua,

para E. Moreiiü, casa
(«78 S) K

Consultas grátis

•U&UWHUMt

DOENÇAS DOS OLHOS
l)lt. I.OjbÍllGUl_S OVO'

Com longo estagio da Fondation Ro-
litehld de Paris. Asscmbléa, 56, das 3
ás 4. Telep. C. 3376.

Por me
dicos

operado
res espe'

eialistas em moléstias dos OLUOS
OUVIHOS, «-HfiANTA o NAIH'/.,
-nfei-inidades das senhoras, pelle,
syphilis, vonereas, hlenorrhagias o
das vins genitnes e urinarias do ho-
mem o da mulher. Todos os di.is
das 3 is 6 horas da tarde. Hua no-
drigo -silva n. 26,1- andar (entre As-
somlMa e 7 de Setembro). Consulto-
rio perfeitamonto apparolhado com
todo o material pricíiso para os oxa.
mes o os tratamentos constantes des
sas especialidades J1283

PO' DE ARROZ
Medicinal, adherente e perfumado

Lata 28000. Pelo correio 2g50_

Perfumaria Orlando Rangel

Impotência Kjaculações pre-
niaturas, fra.tue-

za sexual, cinma-
Êjiecimento raiú-"d o, depaupwa-»

cur.ain-se rapUla e raflj-mfnto de forças,  ..
calmente nelo poderuso tomco muscular y I-
NIIO DU CACAO IODO PIIOSPJIATA-
DO, de A. A. üistellões. Vende-se á rua
doa Andradas, _is. Dro. Pacheco. (2170 S)

MORPHÈA
rantida, da morphéa lisa não adeanta
da; cura ou melhora durável da mor-
phéa tuhcrosa. Peçam brochura com at-
tc-tações. Tratamento tambem por cor-
respoudencia. Dr. Lara, rua' Visconde
de Santa Isabel u. 2, ás terças.e sex-
ias, de 9 á I. (R «145*5

i Moléstias das senhoras —
I Dr. Octavio dc Andrade, com pratica dos
I hospitaes da Europa, evita a gravidez por
I indicação scientifica, sem prejudicar o or-

(.anisiiio. Ilemorrliagias, suspensão, etc.
I Residência e cons.: rua Sete de betem-
I bro 11. 186, sobtado, das 9 ás it e dc 1
I _s 4. Telephone 1.591, Central. Consultas
grátis. (33*15 S) J

-• | darthros, empif-ens,
eezemas, frieiras,
sarnas, brotoejas,
etc, dcsapparecem

fácil e completamente com o DERMI-
CURA. (Não é pomadu). Vende-se em
todas as drogarias do Rio e Nicthcrov.
Deposito Bieral: Pharmacia Acre, rua
Acre 38. Tcl. Norte 3265. Preço 2Í000.

COPAHIBATO
CURA. RADICAL

das GONORRHÊAS
Antigas ou Rocontcs

o suas complicações
Existe o «Y-ine de RAQVlNe o Sello da" Union das Fa.br ioanta"

Nas Principaes Piia-IMACias do Mundo
Estabelecimentos FUMOUZE, 78, Faubourg S

c_PSo,ES-*mqiii_

, PARIS

Alugam-se
Sayão n. 6.
nia rua.

71S000
boas casas na
Trata-se no 11.

rua Pinto
2 da mes-

(R4.I-0)

MOLÉSTIAS DO ES-
TOMAGO-ENJÓOS
DA GRAVIDRZ--
DIGESTOL-

Rodrigues—Gonçalves Dias, 59
checo—Andradas, 43

Pa-
M 4048

MZARETHAJP--
Únicos Agentes Geraes da Loteria Federal, nesta Capital
Recommcndamos aos nossos freguezes do Interior a próxima

Lotot-ii. de S. João, a extrair-sc em .3 e 24 de Junho -
400:0008000, era 3 sorteios. Inteiros etn vigésimos
1C$000. .Vigésimos 800 rs. Enviem mais 000 rs. para o porte dc
Correio c dirijam-sc a

I^AZ-A.ri.-Ei-T-C.C & C
Rua do Ouvidor n. O<x—Oaixa 817—Mio rtcjanclrn

eiGYGLETAS
Só na rua Sete dc Setemhro n. iS-*

é <pie se vende mais barato, dcsilc 150$
até 28o$ooo, com todos os pertences.

Excellcnte officina de concertos.
(A 4oS_

FRANCEZ
Moço estrangeiro procura prof-5*.!

ou professora paar esta lingua. Prcie
rc-se do Estacio de Sá ou praça dt
Bandeira até Meyer. Offertas sob E.
... 00, nesta folha, (S. jgji 1

CRÉDITOS HYPOTHECAR-OS
Compram-se pelos seus _ valores e

excciitani-sc por preços módicos, adean-
tando-sc todas as custas, Das a ás 5,
á rua do Rosário, 85, com o dr. Jaynie
de Vasconccllos. (S. 3181)

COFRES
Novos e usados, nacionaes e estran-

geiros, dos melhores fabricantes e de
diversos tamanhos, grande "stock 

_ a
preços de oceasião, ria rua Camerino

PENSÃO UNIVERSAL
Sua D. Geraldo ri. 80, esquina de

Avenida Rio Branco. Alugam-se exccl-
lentes commodos mobilados para fami-
lia e cavalheiros de tratamento. Cozi-
nha de 1" ordem. Com ou sem pensão
Acceita avulsos. (S 980

104. (M 3209)

Cura com- r
picta, ga- Artigos para chapéos de

o_>r,l.rtrn ,,orcs' 'armas, aigreltes, pa-
ScIlIlUIa, radis, (uos, etc, artigos de
goMo, parisienses. Aos senhores nrgocian-
tes c modistas do interior remcttcrcinos
mtalmter enoommenda contra vale postal.
— 1 Lobo 4 C'.'. importadores :rua do
Hosp:.*:,i n. 1-9. Tel. \.--u, gõrte.

Systema americano. Htv
d«>s desenhos :'i cscolh,.,

vendem os Estaliclccimentos Americanos
Grato*: rua da Alfândega 109. (3688 S) j

QUEREIS SER BELLA?
Usae o EPIDÊRWSOL

Vertlfttlciro amigo da pelié —Vende-se cm todas as
nerfnmarias, pbarmacias e dr°Sar",li^„iri,

«a VIDRO 4*000
,.  ¦ _*

ARMAZEM
Alttga-so por 3oo$ooo nicnsacs o ar-

mazem espaçoso e iimpo da rua de
São Bento 15; trata-se no sobrado.

(R 45Ü3)

FAZENDA

Mosaicos

dr.ed. mimm - Doen-
ças inter-
nas, cre-

onça.' e rias urinarias.—DispOc <!e mstrii-
mental completo, apparellios rlcctrkos e
microscópicos para «xamea c tratamento das
doenças da urethra, bexiga, rii'3, recto, in-
teslino e eslüinaüo. 7Vaím»<n,i; rápido do
çouorrhra, syphilis, hydroceles, etc. R. 7
de Setembro 06, das 3 i» f hom,
dock Lolio J5-, tel. 1:94. Vll.e.

CARTOMANTE fe s-p 1 ri it a—
Mine. Marie

Louise, dá consultas por 5$. lê as li-
ilhas das mãos, e tal garantia offerecc
dos seus trabalhos, que só recebe caga-
mento depois Ida pessoa conseguir o
que deseja; «av. Mem dc Sá 11. 126.

(J 453i)

Escriptorio ou armazém VITRINE

Had. Manda
DIABETES

3 volunic-s ílivcri
j 223, Papelaria c

is e
livre

200 réíst cm teilos,
íüm vício, pela
volta «lo corrcii.
receberá para rir,

gravuras. Cattete
na. (R .1.1-1)

O prof. dr. Leonissa, da Academia
de Scienciás de Portugal, etc,, garante
íaz.-r dcrapparecer o assucar em 15
dia?. Clinica geral, operações e partos.
Con.uilorio ¦ rua da Carioca. 26, de 1
ás I horas da tarde; (409» J)

DENTISTAS

Homoeopathia c0nnflS™c('iuidnd«Í
Im 2Í annos. Adolpho Vasconerllos, rua
da Quiiamla 27, cm (rente no hecco «lo
Carmo; filiaes, rua Engenho de Dentro

e Assis C-irnciro 9. (2548 S) S

DI1. SlIiVtXO JIAXX09 -
traições, absolutamente sem dõr,
dentaduras a 5$ cada dente; concertos
em dentaduras a 10$; obturações a
5$. Trabalhos garantidos e pagamen-
tos em prestações. Rua Ui iguayana
b. 3, esiiuina da rua da Carioca; daa
7 <ía niauhft ás o di. noite. Teleplnne
11. 1.553, Cenlral.

Ex-
5?;

ÍR 453o)

r?_,-..,--.;«•:o — Cura tosses, lirou.
JOrOuCnigia cl,;tcs 0sthmaticas; é
remédio, c não panacía. A" venda nas
pharmacias de Adolpho Vasconccllos, 27,
111a da Quitandas 39, Engenho de Dentfg
c g, Assis Carneiro. (2yo5 S) K

} m Usem1 " o in-
jcetor — Nantorre. Fácil.
commodo e hygienieo.

A' vendn uns casas do cirurgin.

Moléstias dos olhos, nariz e ou-
vidos- O DB. HEVES DA ROCHA,
membro da Academia de
Medicina do Rio de Ja-
neiro, medico de diver-
sos hospitaes desta ci-
dade, com longa pratica
no paiz e nos hospitaes
de Berlim, Vienna, Paris
e Londres, dá consultas
diariamente das 12 ás 4

, da tarde, em sua clinica
àA VEMDA RIO BRANCO
90 nesta cidade, j iúio

ATTENÇÃO
Approveitar a oceasião

Vcndem-sc cm leilão na estação «lc Flo-
riano. ua Estrada «le Ferro Central do
Brasil, quinze olqueircs de terras próprias,
uma casa dc vivenda, hoa agua nascente
c encinadíi para dentro de casa, e diver.
sita bemfeitorias. O leilão será etlcctuado
das 12 is u horas da tarde, no sabbado,
27 do corrente, no rcEerulo terreno. O
proprietário parte no trem S i, que parle
da Central, ás s horas da manhã. O pro-
prietario Oscar Antunes Guimarães; resi-
dencia Maxambomba. (J .-Li)

Aluga-se -im, soberbo e independenteJ .^V'ondo.*j.e. uma quasi nova com
erve para escriptorio ou. para ,pctme:«-ns..sccuint.S (linifiiisoes: ..m.XO

no armazém, no novo predio á rtta dc <!o altura, por 1111,30, (lo. larfiiu-a.
S Pedro ti. ..; trata-se ua mesma rua. Paru ver o tratar a rua Ua V.iu*

andar. (]• A-ioV tamla n. 147 loja.9, 3"

Vcndc-se uma perfeitamente mobila-
da, distante 5 horas do Rio, trata-se e
informa-se á rua S. Pedro 6i, i° andar,
com o sr. Santos, das n ás 4 horas da
.arde; *___!____

Para desenorespar
ou tornar lisos os cabellos, por mais

ondulados que sejam, até mesmo o ca-

bello das pessoas dc còr, deve-se usar

o "LYSODOR", que é intaliivel.

A' venda em todas as perfumarias
de 1" ordem e na "A' Garrafa Gran-
de", á rua Urttgun#ana 66. (J. 4-47)

P0'MPBR8IA
URMFÁ GRANDE

Este celebre e afamádo pó. pelos seus re*ics cffeitos na mortandade da»
pulgas, percevejos, mosquitos, formigas, baratas, lagartas, piolhos, bicheiras o
coceiras dos animaes, tem conquistado o primeiro logar entre todos 01 inse-
cticidas.

fornou-se um indispensável familiar.
Não snja _ roupa. Não é venenos o. Seu aroma em nada prejudica a

saude. Pôde jolvilhar-sc na cama de qualquer creança sein perturbar-lho o
fomno.

No rot"lo \*3o Indicados os differentcs modos do applicaçao, conforme »
especie de insectós que se queira iestr'tiir.

O que convém é procurar o PO' 13A PÉRSIA DA GARRAFA GRAN-
DE c para obtcl-o, o unico moio é dirigir-se a nós.

Nosso PO' DA PÉRSIA í preparado imicamenta com as_ flores frescas das
•plantas e não é para se comparar com o pó de acção quasi nulla, feito dat
raizes ou da planta Ioda, quando não o é com substancias offonsivas á aaude.

Cuidado ccn as IMITAÇÕES BARATAS (incites ou prejudiciacs á eaud.
e á roupa).

Sempre que os fregueses sc têm queixado de que
dá resultado, tem-se verificado que não compraram
PÉRSIA DA GARRAFA GRANDE.

ATTENÇÃO — Em todas as latas com o PO'
dado um rotulo com a 6eguinte marca registrada

o Pó da Pérsia
o verdadeiro PO'

nio
DA

g Nof re-Páme de paris
GRANDE VENDA com o desconto QÜRA DH TÜBSM1M1S
de 20 °|0 em todas as mercadorias

DA PÉRSIA .vas gru-

>^$_-j^Sl_^V

MODISTA
MME. PASSAREI-I

Fazem-se vestidos chies, preço niodi-,
co; cortam-se moldes á rua da Assem-
bléa n. 117. 2° andar, entre Avenida
e Gonçalves Dias. • J -8-14

Materiaes de construcção
¦Servidos, cm bom estado, preços 1110-

dicos, telha, tijollo, pinhos; ao lado dc
trem c de bonde elcclrico; no Engenho
dn Rainha, Inhaúma, bondes do Mcyer.

R 4162

CARTOMANTE brasileira
Rosa Jar«lini

— Inspirada e verdadeira. Consultas,
hecco da Carioca, 26. Entrada pela rua
Silva Jardim. i-*1 J

DK. SlfiVINO MATTOS
Laureado com grandes pi cimos c

medalhas dc ouro em exposições uni.
versaes c inlernacionaes a que^ con-
correu com trabalhos dc sua profissão.
Extracções de dentes, sem dCr, a 5$;
dentaduras 11 5$ cada dente*, coroas de ,
ouro dc lei, de 15$ a =5$; obturações realiza OS
a 5$; bridgc Work a 10$ cada dente; |
concertos em dentaduras a 10$; etc. i
Trabalhos garantidos e pagamentos cm
prestações. P
da rua da C;

du noile, todos os dias.
- :.5.5 — Central.

(R 453i)

íCici
Rua Uruguayana, 3, canlo

ioca; das 7 da manllS as
v

1'elcplione

Carto-
manto

diz tudo
eom cia-

ro/a o
que se

tlosoja
saber,

trabalhos pnr mais dit-
tlceis que sejam amigavelmunta o
bota o mal par.- cima do qtiom o
faz, á rua da Constituição 11.'_.. so
brado. R-*05_

III, MARCELLE

ELEVADORES ELECTRICOS
De construcção garanlida, com todos os

melhoramentos modernos, perfeito funecionamento
- e segurança absoluta para papeis, carga ou passa-

geiros, com cabine simples oude luxo e manobra
dc qualquer systema. ¦

FUNDIÇÃO INDÍGENA
EUA -CANIERINO, ÍSO - Telephone Norte, 387

DR. A. DANTAS DE QUEÜIOZ
Modcrti03 mcihodos de tratamento

medico e cirnrgico, conforme a melhor
indicaçíio. Consultas, das S ás u da
manhã. Rua Uruguayana a. .....

B 3.80

CURAR-ME SEM DROGAS ?
Sim. Indubitavelmente, Mudando dc

ares e cozinha, passando 30 dias no
Hotel Miramar c Babylonia, ú rua Gus-
tavo Sampaio ns. G4 e 66, T.cme.
Aconeslliam as sunimid.ides mcdfcas,
(uiando se trata de soffrimentos ncr-
vosos: hypocondria, chlorose, ncuras-
lltenia e nostalgia. Experimente e terá

(J. 2954)

MARCA l-J__t_rl__-TIiADA
Fortanto, rejeitem as latas que não tiverem esla marc* regisíradá noi

rotulo, como não tendo saido da .casa Garrafa Grande.
Laia 2$ooo, seis por io$ooo c doze por _o$ooo. Remette-se pelo Correio

1 lata por 3$ooo, seis por u.500 c doze po r -*5$ooo,

Â' GARRAFA GRANDE
66 RUA URUGUAYANA 66

Perestrello a Filho.
A 1341

Cartomante — Tendo trabalhado em
Londres, ll^rlim c Moscow onde ad-
cuiriu ,;rande pratica sobre occultismo,
faz trabalhos para o bem estar, assim
como regula negeios mal suecedidos,
etc. Fala inulez. «ilemão, russo e por.
tuguez, Rua do Lavradio, 36. (.11S3 .1

SSTA
Casamentos

11. Halilns Von riniieUciisteln
lísp. em obturações a ouro, platina,

esmalte e. extracções completamente
5t-.n1 dôr; colloca dentes con^ ou sem
chupas, 11 preços-reduzidos. Garante to-
:lo c «ítialciucr trabalho e acceita paga-
mentos parcellados. Uas 8 da manhã,
ás 6 da noin'. Rua Marechal Fioriano
Peixoto n. 41 (sobrado), próximo á rna
Urugiiayan...

D11TA
AMERICANO

DR. C. FIGUE1
REDO espeeialis
ta em extracções

completam^tue
ecm òér c outros trabalhos jarantidos J
R-strma aiierfeiçoado. preços módicos, s
etn prestações, das 7 da manhã ás 9 da
noile, rua do llospicio n. 222. canto da
i-vi-nid.i 1'nssns

DEXiTSTA amkivicanx-

Tormtdo p-la Faculdade d.- Medicina do
Bif, dc H;:'i'0. Premiado com medalha dc
_.!", «fetuí dc mérito Industrial, na E_po-
s:,.n Internacional ile Milnno.
J-itraccúes de detessem dor.de .,$ a loíuoa
Pentaduras de vulcjmte, "«ia

':" ' ' 
ouro' d: 1-i," de 

'eo% 
a 4»*>oi)0

de 5$ a. . ">S«oo

trala-se com
1, r c v i d a d e,

mesmo sem
certidões, ci-

| vil, 25$, c religioso, aoí, inventários,
montepio e meio soldo, justificações,
etc. com Bruno Selicgue, á rua Vis-
conde do Rio Branco, 32, sobrado, lo-
dos os dias, domingos e feriados. At-

| tendem-se a chamados a qualquer hora.

I Telephone 11. 4-3-P, Central. S 1644

Clinica de moléstias tias
senhoras e syphilis 7en{-m ni]:
ten COU rt, partciro, oura os tumores dos
seios e do ventre, as moléstias das vias
urinarias, ccaiiací, as nictritcs, os corri-
mentos utcrhioa e TOginaes e regu-ans-a
a menstruaçáo por proersso se.i. Applica
o 606 e 914, com ou sem injecçüo c esta
sem dor, trata a tuberculose c hérnia
(quebradura) sem operação. Consultório
pcrlcitaraciitc apparclhadoi rua Rodrigo
Silva 26, esquina «h rua da Asseniblt
das 10 ás 2 da tarde. Telephone 11. 2.5'
residencial r. Senador Euzebio 3-1-1.

Bom negocio!,,.
EM FRIBURGO

Por motivo de força maior, traspas-
sa-sc o cstabelcciuicnto denominado Ca-
fé Globo, situado em um dos melhores
pontos dc negocio desta cidade. O pro-
prietario faz qualquer accordo com o
pretendente. Irata-se na Praça 15 de
Novembro, 24. (3681 J)

MOVEIS A PRESTAÇÕES
V. ex. quer comprar moveis cm

prestações, por .ireços liaratissimos,
sem fiador ? Visite a casa Sion, á rua
Senador Euzebio 113, 117 c 119, tele*
phone. sion Morte. S. 1S51.

Chácara de flores
Aluga-se oplinlò terreno, a 2 minu-

tos do hond L. ^Vasconccllos, c a 50
do Mercado de Flores, informações no
mesmo, rua Minas 11. iS, esquina de
Conselheiro Ferraz. (4316 13)

Cura na.rJicJS.st © Segura tíLa

MOVEIS
A pi-esfucties c melhores eomli-

cões é só nu run Semulor Euse*
bio 11. 7S. — Tclepli. S85-1:.

Blocli de automóvel
Compra-se utn, de cylindro, Renault

Quitanda, 73, sobrado. Tan-
J. .2'i.

CASA

Internato A
sul

cio

ESCOLA AMERICA
NA, ha iS annos nos

lii.is, resolveu reabrir o internato çm
-dificio próprio, i rua Augusto Nu-
1. si, Todos os Santos, .1 3 minutos
stação e 35 do centro. Pedi prosj*e-
e compa rae. (S)

O.
Coroas
Obturoç «Irnn-
BridKe Work, cada dente, 

^ 
de 

^^
Co-iKrfos 

'de' 
dentaduras.' .' .'. 

'¦ 
.oí»™

rrabalhos _ar_i.lidoí e sc«.te W«5"-«
tm prestações. Todos üs dias, Hua do lios-

umo «la avenida Passos.Hcli

\K-.TJ?T..R — C
ch.ipís 1

cí£ki_«'_« nu U:i'-iiay-ua

«le ouro 24,
j)'i.,.'-' c_.i'p4s de 

".ui.-ii-iitt 
a 10$

1
nâ

1, «obrado.
1430J S) J

ARTOMANTE _ Mme. TagiM. ini-
i-.i.-Ja nos mistérios do occultismo,
possuidora tle í;rande r°dcr em
scienciás oceultas, diz o presente, o

passado e prediz o futuro, faz quaesquer
trabalhos para o bem-estar, como t_ejam:
casamentos difliceis, reconciliações^ cinba-

commerciaef, etc., â rua Frei Ca-
(3=o8 S) M

r.era. Preço dc

.-sc a espaçosa casa da rua H-
dc Mello n. 426, collocada ao
do terreno, com boas accommo'
para familia. quintal, dependen-' ' As chaves es-

ai:

ft^PIfl^MPfti^lf
COQUELUCHE

XAROPEcoiPHENATE-kAFEiNEPEIRABD
Recommendado pelas Summidades Medicaes

Pharmacie du CAPITOLE em TOULODSE (França) e em todas pharmacias

a prova provada I

Karopo Peitoral de Oesessarlz
e Alcatrio da Noruega

FORMULA DE BRITO
Approvado pela lnspc-.ona de Hy.

giene e premiado com medalha de ouro
na Exposição Nacional dc 1908. Este
maravilhoso peilo-al cura radicalmente
broti-hifes, catarrhos chronicos, coque-
luche, aslhina, tosse, tísica pulmonar,
dores de peito, pneumonias, tosse ner-
vosas, constipuções, rouquidão, snffoca-
ções, doenç-S de garganla larjnge, de-
fluxo astlimatico, etc. Vidro i?soo. —
Depósitos*. Drogarias Pacheco. Andra-
'das n. 45; Carvalho, rua Primeiro de
Março 10; Sete de Setembro Si t 59
e á rua da Assemblca 11. ..4. Fabrica:
Pharmacia Santos Silva, rua Dr. Aris-
lides Lobo 11. 229. Telephone 1.400,
Villa.

. PEITORAL BRASIL
Cura a bronchuc cm tres dias. In-

fallivel na tosse, escarros sangüíneos,
astlima e rouquidão. Denosilo: líerriui,
rua llospicio 18. (J. "S2)

COLCHÕES DE CHINA
Fanchi-se e reformam-sc com nerfei-

ção na officina -c deposito á rua Frei
Caneca 300, próximo á rua de Catumby.

(R 45961

Chegou mais uma
remessa de foga-
reiros a kerozene,
rápidos e ecoüomi-
cos, que fervem 1
litro dágua em 3
minutos.
RUA 7 de SETEMBRO, 161

ARMAZÉNS
Aluqam-se dois bons armazéns para

negocio; na iua Viscon d. dc S-ipucahy
ns .321 e 3.3. Trata-se á rua do Ko-
sono 11. 60. (M. 4056)

ALUGA-SE POR «000
A casa da rua Sara n. 72, tem am-

pios e arejados commodos; a chave
está no n. -5 da mesma rua c trala-se
á rua dos Ourives 54. (R. 4'8o!

PENSÃO t;

Vende-sc unia bem localizada pensão
no centro commercial; informações coni
o sr. João, á rua dos Ourives 11, S7,
loja, das 11 ao meio-dia ou das 5 ás
6 da tarde. (S. 3974)

SÓCIO
Alfaiataria e manufaeiora de roupas,

casa montada e com hoa freguezia, pre-
cisa de um sócio para desenvolver nc-
gocio. Carta nesta redacção, a L. P.

(J. 44"9)

Alug
gneira
cenlro
dftções ,
cias, gaz, clcctricidadc.
tão na venda próxima (da esqui»
trata-se na rua Haddock Lobo 11. 44

R. 4.1?

ROLETAS

rasos
neca 11. 5H, sobrado.

Di-.rn«; He Qu«.-n'«:_u-i_>v.us u>» ,,-t.Tsiã,,. Gramophones e
Onarae disco*- Sempre novidades.operas p, faulhaber; no,

RUA MARECHAL FLO-
RIANO, 119, delronic i
Cimeiin», <jj->; S* II2$000

I.irjTIMAS K AFAMADAS — RO-
I.ETAS BAL1.AUSSIER — EX-VA-
LENCIANAS
O abaixo assignado, fabricante das

afamadas roletas acima, participa_ que
mora á rua Capittilino n. 49, estação do
Rocha, onde pode ser procurado para
todas reformas e fabicação d..í_ di*.:'S
roletas. Attende á chamados. Rio. —
José Fernandes Balloussier. ÍB .ti.itil

DENTES ARTIFICIAES
jNTio os colloque V. Ex. sem examinar os nossos

trabalhos o preços
N. 13.—A primeira consulta porá demonstração do novo sys-

tema, cujo resultado è deveras siirpreliemlentc*, nio importa em
compromisso algum para o consultanto.
Or. S-SèL Kegrc>, ESPECIALISTA

RUA DO CARMO *. 1---CANT0 DE OUVIDOR

Convém a todos
saber que o "Tridigestivo Cruz", é o
unico remédio approvido pela Dire
ctoria de Saude Publi a, que cura as
-nolestias do estornado e intestinos.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
106

Kua Visconde d_ Itauna

(J 2090)

Qurreis vos habilit
quer academia 011 no 1'
curso dc Preparatórios
cionam professores de toda a
Normal. Avenida Rio Branco.

r com segurança para exames de admissão cm quil-
e 3" annos da Escola Normal? — Matriculac-vos no
ou curso Normal do Instituto Polygloiico, onde Itc-

confiança, entre os quaes alguns da Uscou
106 e 10S.

TABELLAS M e H
PRÉDIOS ATE' lOtOOOSOOO

16. RUA DA CARIOCA. 16

A Companhia Predial "AMERICA DO
SUL" mediante 'tini-i fovisoria acceita
contratos para CONSTRUCÇÃO , 1MME-
DHTA «vi sei-, rnrrcp;t tb predio em 2,
3 - 4 mezes, -ia TABELLA M (adeanta-'incuto 

de 10 a co «j») e na TADKLI.A II
(sem nenhum adeantamento)! pagamento
r.v, 72 prestações mensaes, a partir da data
do contrato.

Ksii-c-se " terreno e este livre de ônus.
Kstã tarifa vigora até jvinlio; depois a

Companhia só fará coniratos conforme o
Prospccta Gcr.".l.

Peçam já securas informações na sêdc,
da 1 ás 5 lioras da tarde.

PAPEL DE SEDA
dc todas as cores, impermeável e para
embrulhos, barbantes e miudezas. Kua
do Hospicio, -.42, próximo á Uruguaya-
na. Tclp. Norte 4443. (J. 2813)

PHARMACIA
Vendo-sc uma, em magnifico ponio

de Botafogo; informações com o dr.
Moraes, á rua da Quitanda 11. 120, 1°
andar. R. 353**-

PÊNDULA RA L 1-19, KUA DA OUITANDA, 140
RELOJOARIA RIJOUXERM

—Espccinlldado. om concertos de 1* olotrios o .ioias a nrccos inoilicoí —
Gniiulü soitinionto ilo reloalo. SOpttpHUU» sim.iio .1 0.1.101 -ui-IA

"CliUllS MAISOJ.NETTI-" — «Ioias c velogios n íJrostnçõcs semanaes
de 5S000. — REOEBBJI-SE ASSIGNATÜBAS.

Latas vazias de gazolina
Compra sc qualquer quantidade; pro-

postas coto preço para á Caixa do Cor-
reio 169J. (J. 4^3!)

Papeis pintados •
g Vendem-sc papeis desde 400 réis o
gaiões desde 1.000 réis; na fabrica da
rua. da Carioca 11. 4'. moderno.

J. 4303-

Escrever á machina
Ensina-se com os dez dedos, em

pouco tempo, por methodo norte-ameri-
cano, a io?ooo por mez. Rua do Sena-
do n. 173, sobrado. J. 43°<5.

GRANDE ARMAZEM NO LARGO DA LAPA
Aluga-se esto vasto armazém situado na rna Viscondo de Ma*

rangiiane n. 5, próprio para liar. botequim ou restaurante. Trata-
se na Companhia Cervej-ria Brhlimn, niB Viscoutle de Sapncnliy
n. 200. Tel. Centra.. 111.

CARTOMANTE E CHIROMANTE
ESTRANGEIRO

Trabalha com quatro baralhos dc cartas e
pelas linhas das mãos, faz quaesquer trt-
Lalhcs, une o* desunidas e ffz reinar a
paz nos !arc$ das fam!Hai — unico na Ame-
rlcn do Sul que, por meio de nina consulta
nocturna. descobre qualquer segredo, nor
mais diííicil que ieja: trabalha iu dez an-
nos no Rio de Janeiro, onde se tornou
muito conhecido pelos ieus acerte5 e bons
ti2ba'.lios já feitos; mora na praça da Repu-
blica ha 5 onnoi, e sempre íatisfez a pet-
soa mais «itií-iite.

Po-sue ts verdadcitíi pedras de S.vil,
vindas directamente de Jerusalém, poderoso
talisman conliecido no It"asil — Consultas,
dai . da manhã il 7 i|J da noile, aa praça
ii Republica n. Sj. — PRAÇA BA REPU-
BLICA N, .4. (K«quitií d» flt« Senhor dos•.a..-»). (4) I

Encordoador de raquettes
Trecisa-so do uni perfeito encor*

doador dc raouettos dc Tcnnls.
Tnitn-se na Av. Rio Hranco 109,
2o andai. (R 43a6)

OURO
Compra-se ouro, brilhantes, platina».

Jóias usadas e cautelas do Monte de
Soecorro, ii rua da Con;'.iltii-;no n. 64.
próximo á rua do Núncio. (3 393'')

Banco leraaníü do Rio de Janeira
67, Rua Primeiro de Março, 67

Presidente — Jòâo Ribeiro do Oliveira Souza
Director —Agenor Barbosa

Banco de Depósitos e Descontos
FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS
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Até Que Emfiml Uma Cura

/£V/j 
"^F 

_frjjà Lavol
A Nova

Descoberta

Para Emf ermidades Da Pelle
ümpoderoso Iiquidoparanso externo. Paro,____po,agradaveI

r* \ ^^**S3Él

AIIVIO IMMEDIATO.
Onalquer forma dc comichSo desaparece

Ini",i que sc aplique o grande c novo remédio,
I iiv.il. Cura (.erinanentcmente cora umas
l«itlcas de applicações.

MILHARES DE CUBAS
Milhares de curas, uma após outra, final-

mente convenceram os melhores doutores do
,-rande mérito de Lavol r.o tratamento de
doenças de pelle. Acabe co.n essa terrível
(•(líiiichão. dôr ardente c tormento immediata--
mele. I,.'n.|-e*se d'essa doença a de pelle tilo
tm. Consiga mais uma vez uma pelle limpa,
Ji.iiroia c saudável.

Vende-se cm todts as diojarlas Ott pb-t-U-Us jrUcipies,

Compre um frasco de Lavol no seu droguis*
ta hoje. O preço c moderado. Compre ao
mesmo tempo um pouco de álcool para
diluir este remédio, pois que esta grande c
nova descoberta vem cm forma concentrada,
na sua forma primitiva c forte. SS leva um
minuto para o diluir. Dfcsta maneira pode
V. S. conscguil-o puro c perfeito—-exacta-
mente como sc se tratasse pessoalmente com
as grandes especialistas Londrinos que pre*
param o Lavol.

Nenhum caso de doença de pelle pode re*
sistir a esta ultima c grande descoberta,

Granado & Cia, Kio de Janeiro
AGENTES GERAES

RUA DO THEATRO N. I
Em frente ao Largo de S. Francisco

TELEF-HONE 476 CENTRAL
MOVEIS IDE TODOS OS ESTYLOS DES _E»___-_El_-__ TODOS OS PHEÇOS

A INDEPENDÊNCIA A CURA

AOS DOENTES DO ESTÔMAGO
que nos mandarem o seu endereço,
aconuianhado de uni sello dc 100 reis
para .resposta, indicaremos, gratuita-
mente, o unico meio para obterem unu
cura verdadeira c radical. Cartas á re-
dacção d'A Abelha, Villa Nepoinuceno,
Minas.

PARAHYBÁ DO SUL
ESTADO DO RIO DE JJtXEIRO
Vende-se nesta cidade, no logar de-

nominado Gramma. um magnifico pre-
dio com lioas accommodaçoes, próprio
para faniilia do tratamento-, próximo ás
águas Salutaris, com grande terreno e
pomar.

Trata-.-*: cora o proprietário, á rua
Visconde do J<io Xovo n. 2, na mesma
cidade. (M4412)

LECLERC
Auentes de Prl.lIc._ios e Marcas

tle Fabrica o Comnicrcio

RUA DO ROSaUÍIO 2í. 156

Encarrega-se de contratar c pronto-
ver o emprego de processo de trata-
mento de matérias de esgoto, com os
aperfeiçoamentos privilegiados pela pa-
tente de invenção n. 7-726, pertencente
a ALEXAXDEl' DICKSON.

(a 46.0)

Armazém de secos e molhados
(Trespassa-se um nos subúrbios. Tem

boa casa para moradia c depende de
pequeno capital; contrato 4 annos, e
vende-se barato. Informes com C. Kas-
tos & C. Rua Theophilo Oitoni 96.

(P* 45/2)

MODISTA
MME. RATaTAH

z vestidos por qualquer figurino,
com toda a perfeição c bom gosto. Rua
Asscmbira G.|, 2o andar. (M441S)

<Á.

LOJA
Aluga-se n rua Uruguayana, entre

Rosário e Alfândega, com armações,
vitrines, espelhos c balcões, própria
para negocio limpo; cartas a esta re-
dar.ão n. L. (K4574)

BOA 00GASIÍ0
Vende-se com urgência uma boa c

bem situada pensão,_ por motivo de
partida do proprietário. Carlas a esta
redacção com as iniciaes I. I. (B43O..)

m

SITIO
Com casa c aguada; para horta, pas-

lo, .... capinzal; aluga-se 110 Engenho da
.tainha Inhaúma, bondes do Meyer.

H 4túi

PREDIO EM BOTAFOGO
Aluga-se o grande e esplendido pre-

dio da rua Voluntários da Pátria 11. 39,
está aberto. Trata-se com Paulo Pas «os
& C, rua Santu batiza 202. S 394o

OVEIS a prestações
Knlrcff»-9- na 1- prestação a preços baratissimos I —05, rua

Senador Euzebio, 35. 4050

150$000
Vende-se uma Ttibliotheca Internado-

nal de Obras Celebres, «m perfeito
«•tado, com estante, na rna Marquez
de Pombal n. 15. R 4J<*9

CURSO DE PREPRATORIOS
MENSALIDADE, 2S$ooo

Diurno e nocturno. Professores do
Pedro 2*. Rua da Asscmbléa 11. ()S, 2"
andar. j 4--49

I
ULTIMAS NOVIDADES DE GRANDE SUCCESSO—GRUPO PAULISTA

ULTIMAS NOVIDADES
Cantadas pela apreciada actriz
—* AlMGAILi MAIA *—

121170—Supiilicu—Modinha —
Faceira — Moilintiii

121172—O Ciinibiico o o llalnio
—— Côeo li.tl.ia..!.— Ollico

Mano Nicoláo —— Dntiiquo
('niilista

GRANDE SÜCCES-SO"GRÜI*0 DO TaOUKO"
121120—Afinndiiiho—Tniiuo

Os Clmlelriis — Tiiiuro
121122—Vira Nec.adn—Polka

•Sáo Ranzinza—Tanuo
121121—Quando clln iíostu ?....

Polka—A Cara mo ciic...
Polka.

LV veiul.s cm todas as casas do
primeiro ordem.

»:::.. :':._i.m:!:sii.a;s

f-Bai^iianHi^MgBai^BBBMni^.^BBaM>--*------«----wf>a

Sobretudos, S_KJSaa:
nes e Mack-faHands

Muitos lemos de roupas do superiores caseiniras ia-
glezas ds pura lã, pretas, azues e de còr.

CamiBas.ceroulas, chapúos, capas do borracha, guap-das-ehuva, luvas, meias, collarinhos, punhos, lenços, sus-
pensorios, ligas o grande variedade de outras novidades
para homens, rapazes c meninos.

Grandes sortimentos dos artigos acima e a preçosmuito resumidos.

CASA RIO TRIUMPHAL
S8-RXTA X>0 OUVIDOR^56

PHOTOGRAPHIA
Vende-se uma bem no centro e bom

ponto; informaçOes, por favor, com
Bastos Dias, rua Gonçalves Dias n. 52.

M 4407

Estômago
Tridigestivo Cruz. ó o unico remeii»

que cura as doenças do estômago e ia-
tcítinos. Drogarias e tiharinaeias. Vi*
dro. 2-soo.

AGUA DA BELLEZA
OTT A.

PÉROLA DE BARCELONA
Substitue com vantagem os Cremes e os Pós de

Arroz, pois dá á pelle um Tom Claro ou Roseo. Ti-
ra as manchas, as Rugas, as vermelhidões e torna a
pelle Assetinada e Alva. A Agua da Belleza não
contem Mercúrio ou outra substancia que possa irri-
tar a epiderme.

i" 1 1 ii

INl-aUilalVEIi
DA IMPOTEXOIA VIRIti

A perda total ou mesmo parcial di
vitalidade deprime o homem physico e
meliior dotado, encaminhando-o paru
uma velhice .recose. Não ha affecçãr
(pie lhe cause tantos soífrimciitos mo
raes, que lhe traga mais discussões in-
-ínias, ;'is vezes mesmo sarcasmos e ca*
çoadu, tornando assim sombria toda a
sua existência, Deixar este estado sem
cuidado na expectativa de uma cura
próxima, e embalar-se com uma esperam
ça chimera. quando -pedindo a brocliu*
ra do dr. Zelie, intitulada A RESTAU*
RAÇÃO DO HU.Ml.M, acompanhada
dc uma folha de consulta dirigida fran-
ca aos que não podem vir ás consultai
na RUA URUGUAYAXA, 93. sobrado,
das 9 ás 11 ou das 2 ás fi, adquirir-se
a certeza de rehaver a totalidade da sua
virilidade. Essa interessante brochura
de distribuição gratuita contendo expli-
cações e conselhos indispensáveis aoj
homens, deveria ser lida e relida e pon*
derada nas lioras de desanimo e de*
pressão invencível. J 465j

Casa mobilada
Aluga-se uma, com todas, as accom*

modações para .pequena familia de tra-
tamento, na Avenida Atlântica n. .32.
Para vér . tratar ua mesma, das 13 ás
17 horas. M -ií-.-

OURO
Platina, prata, brilhantes, cautelas dt

Monte Soecorro e de casa» de penho*
res, compram-se a rua do Hospicio o,
216, uaica casa que melhor pag_.

___:__

DENTADURAS
Compram-se dentaduras velhas, pari

o aproveitamento da platina exiaten:.
nos dentes artificiaes; na rua Uru. .
guayana, 3, sobrado, com o sr, Antônio.

CR 4S70.

DENTADURAS
Compram-se dentes de dentaduras ve-

lhas, paga-se bem, avenida Rio llranco
13S, 1" andar, Santiago. J 4041

_____¦* 1 !______•_____

:ISl„.K.._L_la!»^

! MIM DE PLAVILLB i

| tem a houra de convidar sua
| amável clientela a visitar seu
| inag-nifico sortimento de vesti-
1 dos, ultima moda de Paris Ex-
| posição permanente, a par-
1 tir de 9 horas da manhã. |

23 -Rua Andrade Pertence«201¦
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Empresa J. Cruz Junior — Rua da Carioca ns. 49 o 31 _

/ _____¦
• Ainda um nova programnia —

sraiÉso. Aiiiíla um espectaculo sensacional.
Ainda e sempre os melhores ülms do Rio

Eui matinée o soiréo

>,'.*.i nos cansamos c, deixando o "Circo da Morte" em pleno sue- ||,.-.. pri>porciniiamo3 ao nosso querido publico um outro espectaculo H
núravr* sob iodos os pontos dc vista; __\

,a»nra^_) «on omm

!'.:.,-, novas sérios do mais pujanie dos films policiacs, trabalho _¦ -. da fabrica UNlVlvHSAL, cm so séries. ã

I

GELADEIRAS
Vendas em prestações.
Ia, Kufíier. fabricante.
Kua Vasco da Gama ri. i(á«~!

Operário caldelrelro
Ilabil e conhecedor; encontra-sc no

becco lli.ig.iiiça 11. i-S, ai" andar, das
io ás ii. 1-í. 4.15-1.

UNHAS BRILHANTES ,
Com o uso constante do Unholino, as

unhas adquirem um lindo brilho e cx-
cellenle còr rosada, quo. não desapparc-
ce ainda mesmo depois de lavar as
mãos diversas vezes. Um vidro, i$5oo.
I.cmettc-se pelo Correio por 2$ooo, Na
"A1 Garrafa Grande", rua Uruguayana,
u, 66. a\ 40jo

COFRE A PROVA DE FOGO
Compra-se um dc duns nortns,

grande, cm bom uso. Offertns
9 iM.it 11 CuiMi rosini n. "i2__
_ i><r«yfljin*ar éJWnr^wittTi-wiiy iTt-uaZmMKt,-***

•l_-t*Utt.il^__,VvJLhJÍ_I _i__________il_Sgt___i^á^^

Companhia iPail-aa-tT-ra. Bastos

HOJE — <-" -'"'•'- **. assignatura — HOJE.
ULTIMA REPRESENTAÇÃO da o.iercta cm 3 actos dc FRANZ LEHAR

fiFÈíaiBr*,»?ü''tò*"'~''~' 'ja»di^*¦—¦'** '*"" _._O R ¦-
«a

Era que reapparcce a d.Uincta actr..; CREMILDA I1E OLIVEIRA,
papel dc _.orica uma da_! suas coroas dc gloria

. __,_„ **9!B,«!
S2EJ A 8V1

lziIsrc3---\*-ROSl
no

Jorsi
Almeida Cruz

3E____nBS-^Z3aC3
AMANHA

Diditrian
Armando ds Vasconcellos

tt-m*wimmtmnmmtB

Filina
AdiV'aaa dc Noronha

Recita de home asem S illustre artista PALMYRA
«'-•TOS

rr.trocina.la pelo brilh-uile jornal a "Noite", commcmorando a sua próxima
ri lança de aOiei„. ...,  ....o dc cada uma das operetasi —
-,..¦..o do Sr. Alcr.nde", "Verônica" "Amor de mascara".

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

Hl
HM

Theatro Carlos Gomes
Companhia Italiana de Operetas Maresca

- -\\'ci...i. da qual faz pane a eminente
artista Clara Wciss.

H°Je A's"a 3I4 EM PONTO HOje

A linda oporeta do Goctz

Da mezzanotte
ali' una

NOVÍSSIMA PARA O BRASIL
Preços c lioras do costume. Os bilhetes

á venda ua Confeitaria CasteHues e na
bilheteria do tlieatro, das 9 ija da tnanliã
cin deante cite fts# 5 horas da tarde; de-
pots desãa hora óú ua bilheteria do thea-
tru.

THEATRO S. JOSÉ'
Empresa rasehoa! Scgrcto

HOJE-25(1cMiiio"- HÕJH:
Rxliiblção do empolgante film de grande

succcsüo, em ia actu.s, com ,..000 metros

NOBHEZA GAÚCHA

____ Ia ***»*g-llj._tjs,ll_1~c,,"j; * "T-J,'?rii..l^'!n*?ã>ii'', alé lis 5 hõrââ (fa tarde. (17.11) Tio S, JOSÉ' —

^^^_g8_______a__fi___a_--WBBa^^l .-." .V. 
h _____?*. ¦í5çT^?E^H'____PIC__t-l_i ___k4MVi

primoroso c sensacional trabalho da grande
fabrica lí. 4IAIITIN'K_ Y GUaVCUl.S, de
Buenos Ayres, oriiiinal de llumberlo Cairo.

Horário das cxhibl.ões: t
A' noite — 3 ücãsücb: ás 6. is 8 c ás io

hc ras.
PR ECOS:
Camarotes, s$; poltronas. i$; RCracs, 500

Somente por poucos dias
O srande suecesso NOBREZA GAÚCHA, fita empolgante em

K 1723)

Empresa Dario. & G.
Avenida Rio Branco 153

HOJE
Primeira soirée sel.e.a do

cAvenida»

-Aventuras
__>__:

Lord John
Drama policial da «Mc. Clura

Mdgasinò»'.
1- episódio, cm 4 partes. Prota-

gonista: William Garwood

UM DIA CHEIO
Comedia em 1 parte. Protago-

nista: Louise Orth

Jon IT»iwsa,1

I-]- i
Ultimas |nodas. — Reportageng

scnsacioiiucs (R 4715)
mamnnmimmomammmnua _________ J____*______!___IS___i

;.' serie, cm 2 partes —- E' a luta contra os industriacs das f.il.ri- S',...:-,. O ,

0 Monopólio das estradas de ferro |'
(.' ...:¦. rm .• parles — Uru ce c seu irmão Tom vão combater os M\

; do l'.::u::i!..i de ferio, c nós vemos um comboio se precipitar chi g
tiol gj, , g

Mãs o nosso progranima continua ainda com o bello film: ¦_;

1 ESPÍRITO DE 1EWII I
l-ilm admirável — Drama assombroso — Trabalho magislral da fa- SI

.. l*"i *X !''!(,M, dcscuipen-hiido pela grandiosa artista, fascinante c _\
;... V-.M.E.SKA -URATT.

í> longas partes dc scenas estupendas da vida dc Nova Yòtl.. I

&'C5!«¥i^~*íiS!í;^3^'"'?Ç!^S^^

CINEMA PARIS. ^iZ^^m^S^íl
HOJE -- PS.raOS.S_SO CONJUHCT-O ARTÍSTICO ! —HOJTES

Sen?acionaÒ8 noviil-Hlt.s dc nNoirdiskn e «Onnmi.nt» I Iniliscuttvel
suecesso desto magistral pvoftramraa I

CINjESMA ID nwmm ___l toi
KZja $-?**%. JL>J_It__g__B irai MãflBsSKf

'•KiH'XDA-1-Kl'Ra. — Ueapparecimcnto da rainha
!"i'V XAXSlítV, no prodigioso film da 1'ÜX-1'"1.,M

das actriies H

C_J m a i^c^^ urreiÇcio
3E_,^ánDlieA^.,^eA VZtX' ^ \^W^uo?Ío7m^ EhW^^El^ F?3- le

ick.

EXTENSOS ACTOS, boi.s

•mnm oe (5 actos)
(K 472C _|

ia.iaa.íSE5i«ifflffliBiaiisiEn
s t. ü_m-_*:K__u.;rt=

ENCANTADORA COMEDIA COLORIDA, DE GAUMONT, EM
is do tlieatro fraiiceí.

x—ma

EMPOLGANTE DRAMA CONJUGAI.. DIVIDIDO EM QUATRO AR REUATADORES ACTOS

GATIMONT TOURNAL "' ULTIMAS creações da moda e novidades mundiaes.
BREVEMENTE -Tres b-llos trabalhos ú'artet- QUANDO O. CAM TO |] ACAÜA.., Magnífica peça cm seis

ac'os interprctuda por EMMA GRAMÁTICA - "IVANI", pela sobrevivente do "I.umi.u..a , a c.icantadora Mlle
RITA JAUVET c "MAO DE EACTÍNA", drama an 5 açtoa. ' -K 

-"-"

¦_jCT?.^;r(KI?y-H__^^

»3ge__B|PMP8ggaUD31BMWB

Rua ila Carioca n. 60 e 62 - Proprietário M. Pinto - Telephone Central 1937
HO 1F ConiínaaGSo efa ultra-sensacional maravilha HQJ^

Ticis ao nosso programma, som iutorrmiçõos, apresotttamoa quiuzcnnluiento

2____111IIB1II
--M____Mkt__M«ia_ummf£S&L»Sbn

f______\ MaaBaywMBBonBaBCQt

'hoatro S. Pedro
Knipresa Paschoal Sogrelo

.51 
HOJE

A'«_ 1 3i-_ o 9 3l-_
ícocsso sem precedentesCl!

d .*
Loa X_aegsuzsüli

diii.' ..-tas cosmopolitas
\ ¦¦¦ rii!i:!.i. dn uentonario a que-

MEU BOI MORREU
-auiiatialiciidunto itpotl.e .se

i:::!iia"!is>iirio dosempenho
1 ili.i.s p.'1'tiUirissimos

Amanhã -2 scasoas

msm Bm mumEU
1. «-,'¦:.,. — Grande Matinée, com

¦: in s-i-.iti«i;-i ás senhoras.
:ua-feira — festival no conte*

lurui d. MKIJ liui MOUUlit\.
A sesuir—A operota em 3 actns '.

>!r.M.\(.ilii.!_|TO. M-ÍTÜ
^-' • >.í.vi^-,. .w..'.'.:air__3.t-Taic-r*-T«C*'.'"-,_.-To».

{&ffimmw~m*wmua\%'~mmmmmmmm^
T¥4 ^_^ T..P?..Q. A P O &»" 8^0 _

Orando -'oiupanUli d_ opera lyrica itull.uni. _________ «_; 1?1 Ç.l'?J. 1_
(" 

" -KT-ríITT» Partindo n companhia para S Putilo na próxima sogünda-folro, \
1 -í-V V Ir-S-HJ « v,io ro.illzar-so o-; ultimos espectnetitoi^. /

HOJB -='- A's S 3i-l cin noite --  _B_ &) ~33

A opera em l prólogo e ~ actos, du A. B01TO

11 1? ¥ ^ tp
Notável cr mV-:"Tcc1iT !'S'.-r.v~ M. lialdl:,'..iroacSo da baixo C.UU.O Mi.LOCCUl - Cantada pelos artistas: Meloce li, l)el-l,

A* Krabotti. _. Orlandi e Vanta li?. -- lb.ila.ln-. — Miso-en-?ceno ila epnoa.
Domingo - Matlnéo ái 2 li'J - ZINOAHl o 1>ALHA<_»»!.

pma»Ba«aiaBa-TOi!g»wo-^^ "™*

1SAHI3ADO, 
27 — Primeira represen tação da onera em i actos do nnmonai maostro

brasileiro CAULOS COMES r^ v
vaammzmw-mi—mmmmmm-mnmmm ¦» «saw-jii-aBíSw^aa-aai^

Preços das localidades: Camarolos de l-.aOS; dilos de -'* lõS: cadeiras de 1- e varandas, G$; c ideiras
do 2', 45; galerias numeradas, -__.; geraes, lfiiW. — Us bilhetes a venda na l.ahetena tio theatro e na_as;—
cia do «Jornal (lo Urasil» até ás b da tarde.

£______í^_____-__-_-2áC___í__-_____-3lH2

1\ 4730
i~mmmw

. 'xa__=_.i._\._xro_xr _
Companhia dirigida pelo actor

ÀLl':__A-.l>l-Ed'AZl3VEDO

j__CO.T3E3 HOJB
2. Matinée Rose Chie
... A-'S 4 ÍIOI.AS

No iiilervallo do 1- pani o 2-
neto, o cliá off.orecido pela Em-
prc/.a será servido «par petites
talile.» pnr interessantes senho-
rità- vestidas do GE1SHAS*

A 'a « o. 9 3i4
INVIOLÁVEL

Brevemente : A peça do es-
pàntoso suecesso O AG-TJIA

2RCT"—'~~  M - ¦'¦" *!"--'T-.:._*"'"1^'"  T " ' . '*""'". g

¦MWWMWW-B 1 Ka>M*«i.-(^!».'aBaii6-»i*aiwrTim*-« •

no
_a_c_soi«_t___WK-A'_*^rjc!-?r3 _r**f_;x_eà3rc*íy*i*i*J,rr^-

José LoureiroI HE A A K\\J 
EM* PRÓHÍBÍÇÃO OO ESPECTACULO *sW?â

Fc? es*e.si3. __a PoSicIa, a Enspresa suspende as reprès enlaçães
da peça

-szzsj^wjrxzi^xrx-z^zszzzzjzTzz:'

/i%-umí%

s-JOC-Cecwca lwL*.*-gr^.~.-;-o.*;r-jrr^J8icirs^

úaí__Ci_i

wmmm\~mmmk\mk~SmmmmmmWamm^'¦¦;•?>- 1__k.|IIP 1S-SS &&%& ^~^ >«m
mi m úWWi l%^" *&? t^i-áã ^ ^^ ^sé3 ~&m &* •».«¦ as

<_ag-__OTff*-^*»a-___at_^^

Que sm Lisboa o Porio foi a grande sisoconsso e?a Companhia Ruas e
qua hos dois espootacuSoSf antQ-hcntetti c honíem realizados obteve cx-
Ivnordinapio exíio.

Par easa razão, hoje não hsvevá espectaculo nesée theaíro.
r -1 - rr_- vi* vm-mMmamaiiimmtwtm%^ ¦ QcggpaattnwwMBanogMaaa

mW Amanhã - A'rt 1 3i4 o 9 ^ - ^ rl?^_^rAui____v

D'ALTO -è- T3 i\ "3"
m-WmWmm' taH_M K3&HI

mmmmKmmam -*-~>*-—'-.m—mm-.m-~-,

"^___P^ 
tf*"***,

¦JL --&3-m '^oomy 
(lí 17110

«T-E3E_E_;_A.T_E-Í.O r^H-PTJ-BXjip^L
EMPRESA JOSÉ' LOURMIUO

z-sio^s: • •c_uii_L-fc_i--_r©ii*__J - eeojb
_Ã.'s 8 3[_"*X*—;————¦*

SVsisií-iaée às 2 l;2,
deiSscada ás

•ií_.Gaá3Íase-«is_í!;o£ nia
Capitai

a\s creançás acompanhadas
do snas familias

toem entrada grátis
\ Banda Escolar dos

Menoven Abandonados
compareço á matinée.

Explendido espectaculo pela [
grande companhia do i

é__Eü____:

iEllOil-iifu
___M9BS___0|in!ll~SRRBEnfflS-__B

Kcgis.seiir F. Qneirolo
PfiOGRAMMA DE NOVIDADES

Muitas attracções
Bilhetes no .Jornal do Brasil» ató

à3 . horas.
r-reços do costume

Ama-hã Estréa ssnsacional CABALLERB CASTILLO o Rei dos húkm

OS MYSTERIOS de NEW-YORK
cabendo lioje a vez aos n° c 12o EPISÓDIOS e:n duas longas partes, cada um sob fl denominação respectiva ^i

A pulseira de Platina — Os mysfteirios do BaÍ8*-°o Qünànez !!l
A tenebrosa quadrilha da MAO DO DIABO continua o sua criminosa tarefa, enfrentando a oc.3o mctliodica o

serena de justino Ciarei, «-ine sei entíficaincnte llic inutiliza 03 satânicos pia nos.
A recente descoberta do dc tective — O TELEPIlOX.AGRAIMIO —• O ItUACKI.KTR DA MORTÜ — A DIS-

'!'II.LA(.'A(.I .1)0 TÓXICO — AS TRI-:S HORAS EM PONTO — A HORA MORTAI, -¦ A IXTKRVK.\TC.\0 aa
Hl- rUSTIXO CI.ARl-la — O AS SIO-N'AN.1. s.sas ~ AS CIÍt.I.UI.AS Dl. .SI-J.KNIO — O MIvTaUal.OlUE KM _¦*
COXTACTO CO.M A ELECTKIClDADlà — O li_OüUi:iO DO CO\'lt, UOS IIAMUDO.S- ga.

CAUA A CARA!,,. -QTJA.3L. DOS DOIS?... |jO emocionante encontro dc dois encoberto,, ambos de lenço vermelho e branco. t-uj
1'm novo bando dc malfeitores .(.(.rega-sc & neí.inib "MAO 110 DIA 110" — UM Cttl.FB CIII-XEZ QUE »JS

PRATICA O ESPIRITISMO — AS Sl.SSiM.S DE OCCULTISMO — U.\I DISFiARCE MYSTERIOSO — UMA BS.
SUKPREZA lMl'l.l-:SSIO.\"aV.N"TK — A INTERVEXCAO QUE DESMASCARA UMA I.NYRUJOX.A. ÚM

extraordinário cnygraa — Infindável incógnito — Os .primeiros sj*mp tomas da descoberta Uo Iioi.ic-.n a quem jjjja
ninguém ainda viu a c.ira!.v A a rapidíssimas notas supra attestam eloqüentemente n enorme sens^çio que produ* $__\
zirão o= dois episódios de boje, Ín*contestavelmcnte os mais emocionantes de todos at. o momento apresentados.

Comquanto o füm supra represente ura programnia de grande suecesso. ainda assim lhe addicionamos o arr.*-
liatador drama interpretado pelo gr ar.de trasico italiano Castão iMonaldi e a lindíssima joven artista l?_rnanda Uatt:*
ferri, sob o titulo

j^£ -3 longas parles m
Scena dc pirataria marítima de violentas conseqüências, desenvolvidas cm meio das mais encantadoras praiaí da ^*Picüia. O sympathlco Alberto Cullo scri n.ais -,.::i ainism que cerroborará para a grandiosidade do dt-iaia. Eiuo tra- ,«1

Intho de Tiber Pilm3, d: Roma 'M
Exercícios cie caçadores ria África-Soberbo fllm deactualidade. L-.;j
Como extra na mali -MillõFd^UarrãpelãoT^Trõglodytâ desenlidãnimado Jo Anderson *%

SECUNDA-PEIRA _- .r.a "reprise" (!-.-5ci.-u!.i c reclamada [>a!o nosso pabüco. Xo intuito de h™j!!e_f Ktodos os nossos espectadores, particularmente o operariado e os menos favorecidos; em vista lambem do ^'J«''* 
':_-*

cesso losrado daretnos a PREÇOS COMMUXS o imponente e sensacional ri rima ás Victorien Sardon A J1; ,,',,.',_.'
interpretada pela lilCLUA HESPERIA. EMJI.lo l.lflOXI. e AiBERTO C 01.1.0. Grandioso ira'.a.li-i ()\,,!S.'£ 'fl.
1-lIailS. PREÇOS COXBMUNS ! PRS£%ií'0SIiIS_uni«

QÜIXTA-FEIRA — A linda e graciosa I.l.DA CVS e o correcto e elegante MARIO BOXXARD m ;'¦•'»
drama dc actualidade — PEtO TEU AMOR... A 'MINHA VIDA (A IX V.-\.AO DA IlBI.GIGA) - 6,^fVl^
batador-s 6 - QUIXXA-I-EIRA, S de Ji.nl.» - Continuação dos MYSTERIOS Dii NEW Yõí.b., U* « *4 íK*0_?''ÍJ
O ENCOBERTO — A alma do c :itr, mundo. («47--;

.....^...^.'.Aiw---.. V__.-V-.-_.^
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12 CORREIO DA MANHÃ — sQuinta-fclra, 25 de Maio de 1916 «Wffratv? ..¦¦¦,¦••

Companhia
Cinematographica

Brasileira*H>»

ODE mm A maior importadora de films das ím-lliorof
fábricas

Exclusiyidado para o Brasil

H/-N 
| ¦"- Um sensacional, programmá deante!!!^—— üm conjúncto de feeSleMS raras!!! _ |i #¦¦* 

j
lj \J EL 0 bello drama da vida real, desempenhado pela trindade S-berba WALDEMAR PS1LANDER - EBBA '1HDMSEN -ELSE FROLICH da fabrica NORDISK de Copenliagon /•«-*. I I \J \J

""Sempre conhecera o luxo e vivera'
tm meio do «lesperdicio. Para elle as
noitadas eram sempre alegres, tudo que
o cercava cra inébriante, c os eólios
tfaqiicllns mulheres lindas, rescendendo
capitoso. perfumes de envolta com as
emanações dos extractos tle flores e
da flagrahcia das flores vivas, cerca-
vam-n'o de uma atmosphcra «iue era
tini liallo dc essências.

' Para Constantino a vida se resumia
em prazeres, em gozos. Era rico, ri-
quissimo, c por isso mesmo não lhe
faltavam amores, quasi sempre femen-
tidos, não lhe faltavam amigos, daquel-
les que llie enchiam a casa, ávidos do
geti luxo e dos seus banquetes. E o
perdulário encontrou tambem uma noi-
-ea, Daisy, viuva e linda, rainha das
suas festas; falava-se de seu easamen-
to, e mesmo Constantino o esperava,
desejava-o para mudar de vida com a
mudança de estado.

Sentia-sc cansado dc .estas, de ban-
•queres, de orgias. O espouoir do cham-

pagr.c e o rir crys.a_l.no das bocas
scduc.toras já não tinham para elle
aquelle mesmo encanto de musica ma-
viosa quc llie embalara quasi toda a
existência. E tinha razão em querer o
descanso... Tinha, mas já era tarde.

Naquclla noite, haviam os sçus con-
vivas deixado a mesa onde ficara a
desordem e onde se conhecia do valor
do banquete pelas i risadas cores com
quo os vinhos caríssimos rendilhavam
os copos de crystal da Bohemia, quan-
do o amphytrião se sentiu mal...
Como que uma nuvem pesada lhe cn-
volveu o cérebro, e Constantino perce-
ben quc a vida se lhe fugia, que elle
baqueava em pleno salão cm festa.

Era um corpo gasto; aquella sua
vida de bohemia consumira-lhe o orga-
nismo que sc assemelhava ás engrena-
gens de uma machina em que a fricção
do movimento houvesse limado as fer-
ragens, e em que as águas; saturadas
de saes e ácidos tivessem roido as tur-
binas... Em qualquer momento deixa-
ria do funecionar, c para elle tudo dei-
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xava crer que esse momento havia che-
--ado.

Presa de um mal inexplicável, Con-
stantino arquejava estendido no tapete.
Daisy ainda procurou ver se reanimava
o seu noivo, emquanto que toda aquella
roda de rapazes alegres e de damas
elegantes, desejosos todos de se diver-
tirem, mas' não de sc aborrecerem, dei-
xava aquella casa onde sentia que a
Parca batia á porta, Foram-se todos,
esgueiraram-se, deixando ali a noiva e
o amigo de muitos annos, o companheiro
de centenare3 de orgias, Eduardo, que
se dera pressa em chamar o medico.

* * *
Espera-se o medico. Daisy não pa-

rece ter soffrido um golpe e, muito
pelo contrario, o sorriso descerra seus
Iabio3 carminados e seus olhos irre-1
quietos não tem os cmpannejamentos ]
das lagrimas. Frivola, coquette, amando
a vida pelo que tinha de bom, tinha a
intuição de que o doente já não era
seu noivo, pois que noivo c p promet-
tido e Constantino somente poderia ser
noivo da Morte; cm sua retina de mn-
lher que ama os prazeres e não quer
os soffrimcntos, já se lhe gravara um
novo futuro em que não entrava o mori-
bundo. E havia somente minutos que
rolara ao tapete o corpo de seu noivo...

Daisy tem um par, em moral, em lar-
gueza de vistas, cm desejos semelhantes.
Eduardo, tal qual ella, é bem o filho
da moral polluida dos nossos tempos e
tambem elle já não contava Constan.
tino na roda de seus amigos, pois que
a principal condição para ter amigos é
que estes existam, vivam.,, e Constan-
tino era um condemnado. Comprehen-
deram-se aqucllas duas almas, e, ali
mesmo, deram inicio ao flirt quc os
devia unir.

Submettido a uma operação diffici-
lima, nem assim os médicos julgaram
que salvariam o doente, Constantino é
forte e elle anprehende o seu verda-
deiro estado. Então tem remorsos, sof-
Ire pelo quc causou de mal ein sua vida
de prazeres, de leviandades; recordou-
se de Maria, aquella linda creattira queelle conhecera e que enganara, Maria
que um encontro fortuito puzera em
seu caminho e" que elle, durante toda
uma primavera fez sua amante, enga-
nando-a com promessas fallazcs de casa-
mento, para, depois, abandonal-a em-
quanto o inverno cobria dc neve os te-
lhados e os ramos das arvores, enchen-
do de lama as ruas por onde se arras-
tava a misera creança cuja felicidade
elle afogara cm desillusão. Então, na-
quella hora de pre-agonia, Constantino
se lembrou que tinha uma filha queelle abandonara com a mãe. O remorso
tomou o seu cérebro, e o moribundo
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não tem outro desejo que se casar com
a infeliz a quem elle promettera levar
ao altar.

Eduardo, que sabia onde encontrar
aquella que elle bem conhecera quando
a infeliz se julgava amada, foi pra-
cural-a para levar aos pés do leito do
agonizante. Maria já não é livre, tor-
nára-se a amante de Solio, o musico,
com quem vivia desde que o ladrão de
sua honra a abandonara. Sua vida era
a dc uma esposa c Solio era para a
filha de sua companheira um verdadei-
ro pae. E' elle quem se oppõe á pro--posta que Eduardo vem trazer. A que
titulo aquelle homem, que roubara a
felicidade daquella infeliz, se lembra-
va delia agora, querendo arrancal-a de
seus braços, de sua companhia, que ti-
nha sido, até ali, a de tun esposo exem-
olar? Porque ^ ter oena daquelle quc
nunca tivera piedade da desgraçada que
sempre expulsara quando ia cila pedir
que não a abandonasse? Por estar a
morrer não era uma razão sufficien-
te...

Mas o interesse, venceu. Constantino
era um condemnado e, portanto, um
morto. Maria com aquelle casamento
encontraria uma posição e a pequena
quc o musico estremecia como se fora
sua filha, herdaria toda aquella rique.
za de seu pae moribundo... E Solio
consentiu em emprestar a sua amante,
para um casamento, por uns dois ou
tres dias, tantos precisava a Morte para
levar mais aquella ovelha para o sen
rebanho.

E realizou-se o casamento "in-extre-
mis", findo o qual Constantino assignou
o seu testamento. Coisa estranha...
naqucllcs rostos que cercavam o leito
não se nota a tristeza do momento, a
angustia que deveria despertar o actol
Todos têm os olhos fixos em um íix-
turo talvez dc amanhã, e para elles é
a fortuna que sorri. Maria ja não po-
dia ter amizade aquelle que havia dez
annos a abandonara; sua filha nem co-
nhecia aquelle pae que somente lhe ser-
vira para tornal-a herdeira; Eduardo e
Daisy sentiam quc aquelle.. eram 03 ul-

timos actos de quem já os estorvava
nos seus amores!

* * *
Passou-se um mez. A despeito de

«eu organismo combalido, a despeito «le
terem os médicos se julgado impoten-
tes para salval-o, Constantino conva-
lesce. Era uma resurreição que se ope-
rava. O futuro se enrenebrece para to-
dos aquiles entes qui* sorriam ti cabe-
ccira de uma despedida da vida; mais
do que todos, porém, é Solio quem não
supporta as coisas como ellas estão se
desenrolando, c elle se julga,no direito
de ir buscar a sua companheira, já que
o moribundo tanto se demorava a se
despedir da vida.

Um, dia, Constanrjino sentiu-se bas-
tante melhor c capaz do levantar-se e
dar um passeio. Seria nma surpresa
para sua esposa-, -para aquella Maria que
elle já começava a amar, para o seu
amigo Eduardo, para sua filhinha,.. ,Arrimado a uma bengala e seguido
pelo fiel lacaio, elle toma o caminho
do salão; seus passos são ainda trope-
gos, mas o desejo «Ia sur-presti «lá-llre
forças. .Parando um pouco para que os
pulmões possam receber o ar que lhe
falta com o esforço que faz, apoiando-
se â parede ou a mn movei, elle vac
caminhando sempre, sentindo forças no
desejo da surpresa.

E a surpresa foi sua! Então elle
comprehendeu toda a verdade da philo-
sophia da vida que ninguém faz falia
oe_te mundo e que os que se vão bem
depressa encontram quem os substitua.
Consideravam-no um morto e é por
isso que, 110 salão de sua casa elle vae
encontrar installado Solio ao lado de
sua companheira, e Solio ainda tom ao
collo aquella filha qtte era dclle e que
dclle não queria saber... Xo -"-Iro
canto do salão estão Eduardo e Daisy,
o amigo e aquella que fingia nmal'o e
que se deliciavam em uni beijo que náo
supplinliani espreitado...

Solio o percebe e, então, não ,': elle
que se humilha ante o esposo cuja nm-
lher elle tomara.. Não: é elle quem
entende mostrar-se a victima, o offcri-
dido. Pois Consta 11 lir.,-) não quebrava o
pacto ? Elle não se casara, somente, por-
que ia morrer ? Então, com quc direilo
vivia ainda ?

Seria uma scena de comedia se não
fóra a atigustez do momento, em quc
sc viam face á face aquelles dois lio-
mens, um que se sentia já de mais na
sooi-edade, poi. o seu logar era o da
sepultura, um que sentia que a _socie-dade já não o queria mais, já que¦elle fora promettido á Parca qnc tar-
dava cm buscal-o; e outro que se sen-

tia. verdadeiramente roubado em seu-
affccto, mais ainda, em seu direito, pois¦Maria lhe .pertencia como conquista,
como .passe c que, por isso mesmo, se

julgava com o direito «lo e\igsT o cum-
primento de um pacto verdadéiraiiícn*
te macabro.

Constantino, mais cambaleante ainda,
tomado de vertigens, deixou aquelle
salão, deixou aquella easa, pois (pie,
comprchendendo a sua posição «le ver-
ilu-ío á felicidade dos outros, preferia
retirar-se. Cm vapor está para partir
e elle se vac, deixando cm sua casa
todos aquelles que não -desejavam a
sua morle, como lhe disseram, mas que
não podiam conformar-se com a sua
resurreição. Tivera Ímpetos de rasgar
o testamento que fazia a sua filha,
aquella que não o amava nem queria
conhccel-o, sua legataria, mas o nojo
pelo mundo, o dò pela huniaiiidadj. que
elle quiz acceitar tal qual ella é, fize-
raiii-no desistir do sen intento. E esta
sua ultima vontade, que elle deixa es-
cripta em uma carta que Eduardo re-
çcbe.,.

Como que a Morte paira sobre todo»
aquelles que ficaram e_n casa do tris-
te exilado; não a morte que elles cs-
peravam para d infeliz, mas a de cada

|um (leitos. Esla é a impressão •
tem quando se oss vê, todos Iristej
sativos, ainda a olhar esso .-•-¦ -
agora se mostra tão negro, n..
to em que chega a carta do d,...,
Então, todos os semblantes se il
viaram como o céo dos navegante
xa passar o primeiro raio de ..1

ia borrasca. Que importava .1 •¦
Ique se fora, se elle deixara as
I como encontrara quando por _.-.
1:1o seu casamento?
I AdiI Sociedade! Tu és quasi
da assim mesmo; folgam uns ,'desgraça dos outros; amam ,> ¦
luto do vizinho que lhe traz nu-

ide situação; o egoismo é a lua
j íoi sob o peso desta lei que se'stantino... Para unde? Para
.ihecido, pois não viu o fim
viagem, começando uma outra
fóra indicada pelos desgostos.

A resurreição em nossos te-
ria um milagre ainda mais rir.
os do tempo de Lázaro, e a XI
podia supportar a invasão dos seus _
mintas; carregou aquella alma que .--
sua, bem sua ha muito tempo sua.
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PRIMEIRA SÉRIE EM 4 ACTOS
Titulos dos quadros principaes

l-ltlMKlKO ACTO
rr—iClicgada de Sua Alteza Real o

«)>tiqttc reinante.
2—0 Prin. .»c_ herdeiro prcsumpti-

vo da coroa.
3—Chegada do Corpo diplomático.
.(_0 iod-.y—'Mlle. Trud Nic.
5- Oito cavallos amestrados em

conüneu.ia.
•i—S. A. Real visita as cavaltari-

ças do ".Circo Wol.sòn".
/—'Primeiro encontro de Evelina

e o principe herdeiro,
íl—Lição de eqttitação no picadeiro.
9—0 director Wolfson c sua íi-

lha.
jo—Vi-.i passeio em charreíe.
li—Um encontro inesperado.
lê—O "Circo Wolfson" deixa a ca-

pilai.
_2—0 desfile da Companliia Wolf-

1.1—Os cst-.-.dos do Pritiolpc Ilen-
riqtte.

i.;—Saudades de nueni fica.
i_—lüocnça imaginaria .le S. Al-

teza.
16—1.0 gabinete do Duque rei-

ii.tnte.
ir—O príncipe busca no\*os ares.
18—-A nova residência real.
19—«Uma surpresa ao mar..
20—Passeio no la^o.
21— Um remador inexperiente.
22—«Príncipe e artista.
t-3—Tclyllio.
e.l—O encontro de todas as noites.
25—Tres -nezes depois.
06—Pacto de tuga.
¦27—A carta fatal.
2R—Ultima representação.
29—Desespero de pae.
30—O Príncipe sc dispõe á fuga.
31—Morte do Duque reinante,
ge- -Recuso a coroai
33- -O povo exis;e.
34—Evelina fiel ao encontro.
35—Coração fiel.
36—O Principe acceita a coroa.
_;—Fidelidade ao amor^
3S—Xa escuridão da noite.
3«_—(Regresso da fugitiva.

SEGUXUO ACTO
140—.Exijo o nome do seihictor.
41—Evelina cala o nome do amante. (
4-—'Expulsa do lar!

43—«A* mercê do destino 1
44—-O suicídio.
4"—Em poder dos ciganos.
.6—-Evelina oceulta a sua historia.

47—-Um macaco affeiçôa-se a Eve-
liua.

4S—Um amigo fiel.
49—Evelina é mãe.
So—O Principe confessa o seu amor.
51—Noticias do suicídio.
52—O principe confessa-se o cul-

pado.
53—O principe reinante e seu mi-

nistro
54—'O Conselho «Jc Ministros pro-

põe o casamento de S. Alteza.
55—«O príncipe resiste ao Conselho

de Estado.
56—A nação exige, S. -A. cede.
57—(Diplomacia victoriosa.
58—Tres mezes depois. _
59—Ev-lina lê a noticia do casa-

mento.
60—lAnno e meio depois.
6r—Evelina trabalha no "Circo Ita-

lo-Amcricano".
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A corajosa Evelina, .subindo polo fio do pdra raios, da gigx.il-
tesca chaminé, para salvar o filho üo Principo

qno o macaco raptara,

A seguir - «I/ARGENT» (0 Dinheiro), de Zola;
actriz Lina Cavaliéri.

62—Uma luz que se apaga.
63—Morte do filho dc Evelina.
64—Dois lutos, duas dores.
65—-Paixão dc macaco.
66—«Evelina foge dos ciganos.
67—'Saudades de macaco.
68—0 animal segue as pegadas de

sua dona.
69—Evelina descobre o palácio.
70—O parque do palácio dttcal.
. 1—'Si et» pudesse vel-o ainda uma

vez...
Ti_nci.mo acto

72—A dor saudosa de Evelina.
73—Um grito de creança desperta

no macaco saudades da crean-
ça mona.

74—Afanosas buscas.
75—O macaco escala o palácio du-

cal.
76—-O at.imal rouba o filho

77-Pe
78—.Ms
79-0

So-A

82-6

Principe Henrique.¦segmçao ao 'macaco,
-.•¦.ite do.* camareiros.
,.,..-..,,"> --.' bata o duque' ' ' ••-.-ralos.
chaminé monstro.

Corpo .le Ijotnbeiros,
QUARTO ACTO

83—«Asphyxia do ftiuio.
S4—Apaga-se a chaminé.
S"f—«A cento c oitenta metros

altura!
86—'Situação desesperada.
S/—lA escada de bombeiros não

attinge.
8S—i.-V-pparição dc Eve.ina.
S9—Evelina proni.ite .alvar a

creança.
90—O principe reconhece Evelina.
01—tAscenção «tniiraculpsa á boca d.t

chaminé.
92—Evelina salva o duquezinlio.

-Ciúmes dc macaco.'.nta 
perigosa.

9.5-
'-'¦¦"

95—Combate nos ares.
96—O macaco é aluado ás torna-

lhas.
97—-Extremos de mãe.
98—Descem o diiquezinho e\o a!t:

da chaminé.
99—Evelina é acclatr.ada -pela mui-

tidão.
100—O principe enternece-se.
101—Entre o abysmo c o desejo d(

-morrer.
IC2—E' por ti, Henrique! Sê íeiiz

103—(Evelina dcs.penha-se da altura
fantástica.

104—Os bombeiros se aprestam.
105—-Evelina salva -pelos bombeiros.
106—O principe agradece á Eveliua

o salvamento de seu filho.
107—«Alteza! deixa-me -morrerI
10S—O principe quer resgatar suas

culpas.
109—«Evelina tudo recusa.
110—Partida dc E\*clina.
ur— Sói...
112—«Evelina é encontrada caidá.
113—-Xoticias d.e seu pae. í
114—A mina do "Circo Wolfson".
115—Perdão, meu pae!
116—E' tarde!...
117—iReergueremo.. o "Circo Wolf-

son'' ao seu antigo esplendor!
11S—Caminhar para o futuro.
SEGUNDA SÉRIE EM 3 ACTOS

Tilulos dos quadros principaes
OTI_TO ACTO

r—Um anno depois.
2—A nova phase do "Circo Wolf-

son ".

3—Chegada do Principe Henrique
e sua Real Consorte.

4—'0»*ação popular.
5—Evelina e seu cavallo pampa .
6—No camarim dc Eveliua.
7—Uma visita no eutre acto.
8—L'm presente do Principe.,

| 9—'A nova tentação.
! 10—Ao meu amor perdido.
I 11—-Saudades d,o passado.

12—A pantoniiftia — A Nympha"O Mundo Desconhcoido"
13—Primeiro episódio.
14—O castellão adormecido,
15—O sonho feliz.
16—Bailado das nymphas.
17—Os cogumelos humanos.
18—<A porta do Inferno.
19—lApparição dos gênios.
20—Demônios malfazejos.
21—O mundo da lua.
22—Rntre nuvens.
2.3—O despertar do castellão.
24—«Segundo Episódio.
25—Xo mundo desconhecido.
26—No antro das sombras.
27—A pequena Nympha vaé á

Terra.
28—A ameaça dos gênios.
29—O castigo perpetuo.

I 30—Curiosidade perigosa.
! I 31—Coração dilacerado.
*=»——

32—Terceiro episódio.
33—«Encontro inesporado.
34—Na pista do seduetor.
35—«A Pequena Nympha na Terra.
36—Os espíritos humanos são máos.
37—«A Nympha em poder dos ini-

mig09.
38—.Qual será o rnysterio?
39—Wolfson desconfia.
40—O castellão defende a Nympha.
41—«Para a sepultura do filhinho.
42—Wolfson sabe o nome do se-

ducr.or de 'Evelina.

4-^Quarto episódio.
44—«Casamento do castellão.
45—'Cortejo das Nymphas.
46—Dansas festivas.
47—-A ultima dansa (80 bailarinas).
48—Wolfson jura vingar-se.
49—«Na escuridão da noite.
50—O palácio encantado.
51—No Reino das Trevas.

SEXTO ACTO
S_-tA Deusa das agitas proíèsr. »s

Nymphas.
53—'As cataratas.
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54—Cascatas e represas.
55—Nuvens e águas.
56—«A grande inundação.-
57—iProjecto sinistro de um i7tz'l

tado.
58—-A travessia sobre o dorso _*.:

águas.
59—A metralhadora.
60—.Dois cartuchos de morte.
61—Wolfson prepara a vingança'.-
62—Quinto episódio.
63—O castellão casado na Terra.
64—Os gênios combatem.
65—Sexto episod.io.
(A—Barcarola das graças.
6'7—.Mo circulo de lttzcs.
68—A dilecta filha.
69—.Para o mundo novo.
70—Sétimo episódio. ,
71—No si-io da concha.
7B—'Sereias cm guarda de bonra.
73—'Cânticos e -preces.

SÉTIMO ACTO
74—Oitavo episódio.
75—Perseguição dos gênios.
76—Pequena Nympha salva

amor.
77—A invocação á Estrella.
78—Âscenção á Região do Fogo,
79—'Allegoria ao tniuin-plio.
80—lApproximação da hora fatal.
81—Ultimo episódio.
82—«No circulo estellar.
83—A Nympha resiste.
84—tA metralhadora faz fogo.
85—'Evelina é atlingida pela pri"'

ra bala.
86—«A segunda bala provoca o i

cendio.
87—O "Circo Wolfson" cm cha

mas.
88—Labaredas e estampidos.
89—«Na enfermaria do Circo.
90—O Principe Real e Evelina.
91—A supplica extrema.
92—1N0 Cemitério das rosas.
93—Morte de Evelina.
04—O ultimo beijo.
95—Tormentus de um coração

rei.
96—Juramento solenne.
97—0 Circo se esborôa.
98—O incêndio invade a cavallancai
99—A fuga fantástica dos animacs.

100—Como nas gargantas do In-
íerno.

101—A loucura de Wolfson.
102—-Alma que vagueia.
103—Cinza, fumo e rninas!

3í

COLLAR DA MÚMIA, por Psillander; MONTMARTRE, de Frondàv; ESPOSA NA MORTE, rela formosa
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sr Vejam na penúltima pagina os aDmmcios dos theatros APOLLO, C. GOMES, REPUBLICA, RECREIO, S. PEDRO. S. JOSÉ' PALACE e TRIANON; cinemas AVENIDA, IDEAL, ÍRIS e PARIS,


